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II. rész JOGSZABÁLYOK
A Kormány rendeletei
A Kormány
49/2006. (III. 10.) Korm.
rendelete
a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII.
törvény (a továbbiakban: GET) 55. §-ának a), továbbá
c)–k), valamint p) és q) pontjaiban kapott felhatalmazás
alapján a következõket rendeli el:
1. §
A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 111/2003.
(VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) bevezetõ
része helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A Kormány a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII.
törvény (a továbbiakban: GET) 55. §-ának a), továbbá
c)–k), valamint p) és q) pontjaiban kapott felhatalmazás
alapján a következõket rendeli el:”

2. §
(1) A Vhr. 1. §-ának 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„4. elszámolási idõszak: a szerzõdésben rögzített egymást követõ két mérõleolvasás közötti idõszak;”
(2) A Vhr. 1. §-ának 6. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„6. fizetõ: adott fogyasztási helyen lévõ fogyasztó gázfelhasználásának ellenértékét és egyéb díjait (alapdíj, teljesítménydíj stb.) számla ellenében kiegyenlítõ természetes vagy jogi személy;”
(3) A Vhr. 1. §-ának 9–12. pontjai helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:
[E rendelet alkalmazásában]
„9. független szakértõ: olyan természetes személy, jogi
személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki vagy amelynek tagja, alkalmazottja vagy megbízottja az általa vizsgált területre vonatkozó megfelelõ ismeretekkel, felsõfokú végzettséggel, illetve szakértõi jo-

2006/28. szám

gosultsággal rendelkezik, és azon ügyféllel, akinek az
ügyében szakvéleményt ad, semmiféle jogi, szervezeti,
gazdasági érdekeltségi, illetve a Ptk. 685. §-ának b) pontja
szerinti hozzátartozói viszonyban nem áll, illetve a szakvélemény tárgyát képezõ ügyben közremûködõként, ügyintézõként nem járt el;
10. gázév: a tárgyév július 1-jei gáznap kezdetétõl a következõ év június 30-ai gáznap végéig terjedõ idõszak;
11. hosszú távra lekötött kapacitás: legalább két gázévre lekötött szállító-, elosztó- és tárolókapacitás;
12. hozzáférésre jogosultak: a GET 30. §-ának
(1)–(4) bekezdéseiben felsoroltak;”
(4) A Vhr. 1. §-ának 16. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„16. kiegyenlítõ földgáz: adott gáznapon a hozzáférésre
jogosultak által az együttmûködõ földgázrendszerbe beadott és a ténylegesen vételezett földgázmennyiségek közötti különbség kiegyenlítésére a rendszerirányító által felhasznált földgázmennyiség;”
(5) A Vhr. 1. §-ának 18. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„18. másodlagos kapacitás-kereskedelem: a hozzáférésre jogosultak által fel nem használt szállítói, tárolói,
elosztói kapacitásoknak a rendszerirányító által az Üzemi
és Kereskedelmi Szabályzatban (a továbbiakban: ÜKSZ)
meghatározottak szerint történõ újra értékesítése;”
(6) A Vhr. 1. §-ának 20–26. pontjai helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:
[E rendelet alkalmazásában]
„20 mérlegkör: a nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztók azon csoportja, akik nevében és meghatalmazásával a mérlegkör felelõs köt kapacitás lekötési és rendszerhasználati szerzõdést, és biztosítja a napi kereskedelmi
egyensúlyt az ÜKSZ eljárási rendjének megfelelõen;
21. mérlegkör felelõs: a mérlegkört alkotó tagok által a
mérlegkör vezetésével és képviseletével megbízott, illetve
meghatalmazott mérlegkör tag, aki a mérlegkört alkotó tagok nevében jogokat szerez és kötelezettségeket vállal, valamint elvégzi mindazon feladatokat, amelyeket e rendelet, az ÜKSZ és a mérlegköri megállapodás részére megállapít;
22. napi szállítóvezeték: a rendszerirányító által meghatározott, adott gáznapra és adott betáplálási pontra vonatkozó, be, illetve kitáplálási pontra vonatkozó kiszállítható
földgázmennyiség;
23. napon belüli kereskedelem: a földgáz mennyiségeknek, valamint a szállítási és tárolási kapacitásoknak a tárgyi gáznapon belül történõ kereskedelme, amely a nominálások és a valós igény közötti eltérés kiegyenlítése érdekében történik;
24. nominálás: a hozzáférésre jogosult által – az elosztói, szállítói, illetve tárolói engedélyesekkel kötött szerzõdésben rögzített mennyiség, illetve kapacitáslekötés alap-

2006/28. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

2179

ján – a betáplálási és kiadási pontokra az ÜKSZ-ben rögzített eljárási rendben meghatározott földgázmennyiség, illetve teljesítmény-igény gáznapra történõ megadása;
25. nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztó: az a kereskedelmi szerzõdés alapján saját felhasználásra földgázt
vásárló feljogosított fogyasztó, akit a közüzemi szerzõdésének felmondását követõen (új fogyasztó esetében anélkül) a szállító vagy az elosztó a saját rendszerén nyilvántartásba vett;
26. opciós forrás: a hozzáférésre jogosultak által gáznapon a szállítórendszeri betáplálási pontokon felajánlott, és
a rendszerirányító által a rendszeregyensúly megtartása érdekében igénybe vehetõ forrásváltoztatási lehetõség;”

39. telephelyi fogyasztó: a telephelyi vezetéken földgázt
vételezõ, a telephelyi vezeték engedélyese által földgázzal
ellátott felhasználó, valamint a telephelyi vezetékes szolgáltatásban részesített közüzemi és nyilvántartásba vett
feljogosított fogyasztó;
40. vásárolt kapacitás (az elosztórendszer átadás-átvételi pontján): a fogyasztó rendelkezésére álló olyan kapacitás, amelyet hálózatfejlesztéssel, beruházási hozzájárulással, vagy csatlakozási díj megfizetésével vásárolt meg,
vagy egyéb igazolt módon szerzett meg az adott átadásátvételi pontra.”

(7) A Vhr. 1. §-ának 28. és 29. pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[E rendelet alkalmazásában]
„28. részszámla: a bázis idõszak fogyasztási adatai
alapján meghatározott havi gázmennyiséget, illetve hõmennyiséget és a havi alapdíjat vagy teljesítménydíjat tartalmazó számlabizonylat;
29. rövid távra lekötött kapacitás: két gázévnél rövidebb idõtartamra lekötött szállító-, elosztó- és tárolókapacitás;”

3. §

(8) A Vhr. 1. §-ának 31. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„31. Szabályzati Bizottság: a rendszerirányító, az egyes
engedélyesi körök és a nyilvántartásba vett feljogosított
fogyasztói kör egy-egy szavazati joggal rendelkezõ képviselõibõl álló, az ÜKSZ kidolgozására és módosításainak
elvégzésére megalakított munkacsoport;”
(9) A Vhr. 1. §-a a következõ 34–40. pontokkal egészül
ki:
[E rendelet alkalmazásában]
„34. gáznap: az ÜKSZ-ben meghatározott 24 órás idõszak;
35. kiegyensúlyozási pótdíj: a földgázszállító rendszeren a teljes betáplálás és a teljes vételezés összehasonlítása
alapján megállapított, és a megengedett eltérés túllépése
miatt a hozzáférésre jogosult által fizetett, az ÜKSZ-ben
meghatározott mértékû pótdíj, amely nem általános forgalmi adó köteles szankciós díj;
36. fogyasztási igénybejelentés: az átvételre tervezett
földgázmennyiségnek a közüzemi szolgáltató és a rendszer mûködése szempontjából meghatározó jelentõségû
rendszerhasználó által lekötött kapacitás figyelembevételével a kiadási pontokra, az ÜKSZ-ben rögzített eljárási
rendnek megfelelõen gáznapra történõ megadása;
37. újranominálás: a nominálásnak az ÜKSZ-ben rögzített eljárási rend szerint történõ módosítása;
38. nominálási eltérési díj: a gáznapra, az adott betáplálási/kiadási pontra vonatkozó utoljára jóváhagyott nominált és a ténylegesen igénybe vett gázmennyiség – az
ÜKSZ-ben meghatározott %-ot meghaladó – különbözete
alapján fizetendõ díj;

A Vhr. a következõ alcímmel és 1/A–1/E. §-okkal egészül ki:
„(A GET 4. §-ához)
1/A. § (1) A szállító, tároló, elosztó, a közüzemi nagykereskedõ, közüzemi szolgáltató, a földgázkereskedõ, a
szervezett földgázpiac, valamint a propán-, butángázt és
ezek elegyeit elosztó és szolgáltató engedélyese köteles a
GET 14. §-ának (10) és (11) bekezdése alapján üzletszabályzatot kidolgozni. Azon engedélyesek, akik az alaptevékenységük végzésére kiadott mûködési engedélyük
mellett határon keresztüli földgázszállító-vezetékhez való
hozzáférési engedéllyel is rendelkeznek, ez utóbbi tevékenységükre külön üzletszabályzatot nem kötelesek készíteni. A rendszerirányító esetében az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezéseket a szállítói engedélyes üzletszabályzata tartalmazza. A határon keresztüli
földgázszállító-vezetékhez való hozzáférési engedéllyel
rendelkezõ feljogosított fogyasztó üzletszabályzat készítésére nem köteles. A közüzemi szolgáltató üzletszabályzatát a Hivatal a fogyasztói érdekképviseletek szervezeteivel
egyeztetve, azok véleményének ismeretében hagyja jóvá.
(2) Az engedélyesek üzletszabályzatának kötelezõ tartalmi elemeit e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
(3) A propán-, butángázok és ezek elegyeinek vezetéken történõ elosztására és szolgáltatására vonatkozó mûködési engedélyes üzletszabályzatának elkészítésénél e
rendelet 5. számú mellékletében a földgáz elosztói és földgáz közüzemi szolgáltatói üzletszabályzat tartalmi elemeire elõírtakat kell megfelelõen alkalmazni.
(4) A Hivatal az üzletszabályzat jóváhagyása során
vizsgálja a jogszabályoknak és az ÜKSZ-nek való megfelelõséget, valamint a fogyasztói érdekek érvényesülését. A
Hivatal megtagadja az üzletszabályzat vagy annak egyes
részei jóváhagyását, ha az jogszabályba, a Hivatal határozatába ütközik, vagy ha a fogyasztók jogos érdekeit sérti.
(5) A Hivatal határidõ kitûzésével, valamint a határidõ
elmulasztásának jogkövetkezményeire való figyelmeztetéssel az üzletszabályzatok módosítását írja elõ, ha azok a
versenypiaci mûködésnek a zavarát okozzák, vagy akadályozzák az árszabályozásban foglalt elvek és szabályok érvényesülését, illetve ha egyes fogyasztókkal szemben in-
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dokolatlan megkülönböztetések alkalmazását teszik lehetõvé. Amennyiben az engedélyes a Hivatal felhívásának
határidõben nem tesz eleget, a Hivatal a GET 13. §-ában
meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazza.
(6) Amennyiben az Európai Bizottság valamely Fõigazgatósága döntésével az engedélyköteles tevékenységet
érintõ kötelezettség végrehajtását írja elõ az engedélyes részére, úgy az érintett engedélyesnek kötelezõ ezzel a döntéssel az üzletszabályzatát kiegészítenie és aktualizálva
benyújtani a Hivatalhoz jóváhagyás végett. A Hivatal ezzel a döntéssel kapcsolatban az engedélyes mûködési engedélyét hivatalból módosíthatja.
1/B. § (1) A Hivatal a hatósági ellenõrzési tevékenységét a GET-ben, valamint a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvényben (a továbbiakban: Ket.) meghatározott
rendelkezések szerint végzi. A Hivatal helyszíni ellenõrzést tarthat az engedélyes székhelyén, telephelyén, illetve
minden olyan helyen, ahol engedélyköteles tevékenységet
folytatnak, továbbá ahol engedélyben meghatározott eszközök vannak. A helyszíni ellenõrzést végzõ személy részére a Hivatal megbízólevelet állít ki, amelyet az engedélyes képviselõjének, alkalmazottjának, illetve meghatalmazottjának, kérésre át kell adni. Az üzemi berendezéseket érintõ helyszíni ellenõrzést a munkavédelmi és mûszaki-biztonsági elõírások megtartásával kell lefolytatni.
(2) Amennyiben az engedélyes az ellenõrzés lefolytatását nem teszi lehetõvé, a Hivatal azt a jogszabályban foglalt engedélyesi kötelezettségek megszegésének minõsíti.
1/C. § A 100 000-nél kevesebb rácsatlakozott fogyasztót ellátó és új földgázelosztási és közüzemi szolgáltatási
engedélyesre vonatkozóan az engedélyes tevékenységek
folytatásának minimális minõségi követelményeit, valamint elvárt színvonalát a Hivatal az azonos engedélytípusokon belül, engedélyesenként egyedi elbírálás alapján, eltérõen is megállapíthatja, ez azonban az országos szinthez
képest nem eredményezheti a fogyasztók ellátásbiztonságának csökkenését.
1/D. § (1) A Hivatal e rendelet 10. számú mellékletében
felsorolt közérdekûnek nyilvánított határozatait a honlapján teszi közzé.
(2) A közérdekûnek nyilvánított határozatoknak a Hivatal csak azon pontjait teszi közzé, amelyek állam- vagy
szolgálati titkot nem tartalmaznak, továbbá ha közzétételüket jogszabály nem tiltja vagy korlátozza.
(3) A Hivatal közérdekû határozatainak közzététele során a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok
nyilvánosságáról szóló külön jogszabály rendelkezéseinek
figyelembevételével kell eljárni.
1/E. § (1) A Hivatal a Ket. 76. §-ában meghatározottak
szerint a fogyasztói panaszok elintézése, valamint a GET
52. §-ának (1)–(3) bekezdésében foglaltak tekintetében a
közérdek és az ügyfél szempontjából is elõnyös rendezés
érdekében határozathozatal helyett az ügyféllel hatósági
szerzõdést köthet.
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(2) A hatósági szerzõdés megkötését mind az ügyfél,
mind a Hivatal kezdeményezheti.
(3) Amennyiben több ügyfél közösen kéri a Hivatal jóváhagyó határozatát, és határozathozatal helyett hatósági
szerzõdés megkötésére kerül sor, a szerzõdés érvényességének feltétele, hogy azt valamennyi ügyfél aláírja.”

4. §
(1) A Vhr. 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A GET 7. §-ának a)–h) pontjaiban, valamint
j) pontjában meghatározott engedélyköteles tevékenységet csak a gazdasági társaságokról szóló külön törvény hatálya alá tartozó, belföldi székhellyel rendelkezõ korlátolt
felelõsségû társaság vagy részvénytársaság, továbbá külföldi székhelyû vállalkozás magyarországi fióktelepe – ha
ez utóbbi vállalkozás székhely szerinti állama és a Magyar
Köztársaság közötti nemzetközi szerzõdés ezt biztosítja –
végezhet, amennyiben megfelel a GET-ben, az e rendeletben és az egyéb jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A GET 9. §-a (1) bekezdésének k) pontjában meghatározott engedélyköteles tevékenységet csak a Polgári
Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. § c) pontjában meghatározott, belföldi
székhellyel rendelkezõ gazdálkodó szervezet folytathat.”
(2) A Vhr. 2. §-a (4) bekezdésének a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[(4) A GET 9. §-ának (1) bekezdésében meghatározott
engedély iránti kérelemhez a 3. számú mellékletben foglalt
dokumentumokon túlmenõen a következõ iratokat kell csatolni:]
„a) a GET 9. §-ának (3) bekezdésében elõírt, a tevékenység végzéséhez szükséges eszközök és azok berendezései többségi tulajdonának igazolását a teljes üzemeltetett
rendszer bemutatásával, amelyre vonatkozóan a földgázipari vállalkozás tulajdonosként, illetve a tulajdonában
nem lévõ eszközhányad tekintetében a tulajdonosokkal
kötött üzemeltetési szerzõdés alapján gyakorolja a tevékenységét. A többségi tulajdont az engedélyes földgázipari vállalkozás által üzemeltetett eszközvagyon könyv szerinti értéke alapján kell meghatározni;”
(3) A Vhr. 2. §-a (5) bekezdésének c) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[(5) Az engedélyesnek rendelkeznie kell továbbá]
„c) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
(a továbbiakban: Bt.) 24. §-ában foglaltakon túl, a minden
engedélyes tevékenységre – kivéve a földgáz kereskedelmi tevékenységet – vonatkozó, arra feljogosított tanúsító
szervezet által jóváhagyott minõségirányítási rendszerrel.
Amennyiben ezzel az engedélykérelem benyújtásakor
nem rendelkezik, az engedélykérelmet benyújtónak az erre
vonatkozó tervét kell benyújtania, és ennek a követel-
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ménynek az engedély kiadásától számított két éven belül
kell megfelelnie.”
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(4) A Vhr. 2. §-a a következõ (8)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A külföldi székhelyû vállalkozás engedéllyel rendelkezõ magyarországi fióktelepe köteles bejelenteni a Hivatal számára minden olyan folyamatban lévõ cégjogi eljárást vagy változást, amely a külföldi székhelyû vállalkozással kapcsolatos, és amely az engedélyesi tevékenységét
érinti.
(9) Az engedélyes határozatlan idejû engedélyt abban
az esetben kaphat, ha rendelkezik az engedélyesi tevékenység végzéséhez szükséges eszközök (szállító-, elosztóvezetékek, illetve tárolók) többségi tulajdonával a teljes
üzemeltetett eszközhányad tekintetében.
(10) Az engedélyes – a többségi tulajdonában nem lévõ
eszközhányad tekintetében – a tulajdonossal a 28. § (1) bekezdése szerinti üzemeltetési szerzõdés megkötését követõen gyakorolhatja engedélyesi tevékenységét.”

mellékelt iratokban foglaltak valódiságának a Hivatal által
megkeresett szervek útján történõ ellenõrzéséhez;
g) a befolyásszerzés alapjául szolgáló jogügylet leírását és az azt igazoló szerzõdéseket és egyéb okiratokat,
külföldi vállalkozás esetén az okiratok hiteles magyar
nyelvû fordítását;
h) a kérelmezõ által kiadott, okiratba foglalt, cégszerûen aláírt, teljes bizonyító erejû teljességi nyilatkozatot
– amennyiben az nem magyar nyelven került kiállításra,
annak hiteles magyar nyelvû fordítását is –, amely tartalmazza, hogy a kérelemben leírt jogügyletek tekintetében,
illetve az azokhoz kapcsolódóan benyújtott és azokban hivatkozott okiratokon kívül más, az ügylet tárgyát befolyásoló szerzõdés, megállapodás, okirat nem keletkezett,
ilyen okirat aláírására a felek jövõbeli kötelezettséget nem
vállaltak, és a benyújtott okiratok a felek szerzõdéses akaratát teljes körûen tartalmazzák.
(2) A Hivatal a benyújtott iratok valódiságát ellenõrizheti.”

5. §

6. §

(1) A Vhr. 3. §-át megelõzõ „A befolyásszerzés szabályai az engedélyezés során” alcím helyébe a következõ alcím lép:
„A befolyásszerzés engedélyezése”
(2) A Vhr. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § (1) Amennyiben a kérelmezõ egy engedélyes társaságban jelentõs befolyást, többségi vagy közvetlen irányítást biztosító befolyást kíván szerezni, a befolyásszerzés jóváhagyása iránti kérelemhez csatolni kell a következõ iratokat:
a) a kérelmezõ társasági szerzõdésének (alapító okiratának, alapszabályának vagy ennek megfelelõ egyéb iratnak) egy másolati példányát, külföldi vállalkozás esetében
annak hiteles magyar nyelvû fordítását;
b) a kérelmezõ három hónapnál nem régebbi cégkivonatát, külföldi vállalkozás esetén a külföldi vállalkozás
cég- vagy vállalati nyilvántartásba történõ bejegyzése igazolásának hiteles magyar nyelvû fordítását;
c) amennyiben a kérelmezõ természetes személy, az
ügyfél-azonosításhoz szükséges adatait, vagy a természetes személyazonosító adatait (a kérelmezõ neve – nõknél
leánykori név is –, a születési hely és idõ, anyja neve) és a
büntetlen elõéletére vonatkozó igazolást;
d) amennyiben a kérelmezõ gazdasági társaság, az elõzõ három évre vonatkozó, könyvvizsgáló által hitelesített
mérlegét és eredménykimutatását;
e) a kérelmezõ elõzõ üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolóját, ha az irányító társaság konszolidált beszámoló készítésére kötelezett;
f) a kérelemmel érintett gazdasági társaság, külföldi
vállalkozás vagy természetes személyek teljes bizonyító
erejû magánokiratba foglalt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárulnak az engedély iránti kérelemhez

A Vhr. a következõ alcímmel és 3/A. §-sal egészül ki:
„Harmadik személy által végzett tevékenységek,
valamint az engedélyes alapvetõ eszközeinek és vagyoni
értékû jogainak körérõl való rendelkezés jóváhagyása
3/A. § (1) A Hivatal az engedélyes mûködési engedélyében felsorolt engedélyhez kötött tevékenységei egyes
elemeinek más személy által történõ végzését engedélyezheti. A Hivatal az erre vonatkozó jóváhagyó határozatában
feltételeket állapíthat meg.
(2) Az engedélyes köteles biztosítani, hogy a Hivatal
engedélye alapján az engedélyköteles tevékenység egyes
elemeinek más személy által történõ végzése az engedély,
a GET, az e rendelet, az alkalmazandó külön jogszabályok, az ÜKSZ, az engedélyes üzletszabályzata és a Hivatal engedélyesre vonatkozó határozatai rendelkezéseivel
összhangban történjen.
(3) Az engedélyköteles tevékenység egyes elemeit végzõ más személy köteles a (2) bekezdésben meghatározott
valamennyi elõírás megismerésére, betartására.
(4) Az engedélyes az engedélyköteles tevékenység
egyes elemeit végzõ más személy által végzett tevékenységért úgy felel, mintha azt maga végezte volna.
(5) Amennyiben az engedélyköteles tevékenység egyes
elemeit végzõ más személy a (2) bekezdésben meghatározott valamely elõírást megszegi, a Hivatal
a) az engedélyessel szemben a GET 13. §-ában foglalt
jogkövetkezményeket alkalmazza, valamint
b) visszavonhatja az engedélyes engedélyköteles tevékenysége egyes elemeinek más személy által történõ végzését jóváhagyó határozatát.
(6) Az engedélyköteles tevékenység kiszervezésére vonatkozó kérelemhez csatolni kell a kérelmet megalapozó
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iratokat, továbbá az engedélyköteles tevékenység egyes
elemeit végzõ más személy harminc napnál nem régebbi
igazolását arra vonatkozóan, hogy a kérelmezõnek Magyarországon az adóhatósággal, a vámhatósággal, illetve a
társadalombiztosítási szervvel szemben tartozása nincs.
(7) A Hivatal az (1) bekezdés szerinti mûködési engedélyben meghatározza az engedélyes alapvetõ eszközeinek és vagyoni értékû jogainak a körét, amelyek az engedélyezett tevékenység végzéséhez elengedhetetlenül szükségesek, és amelyekkel az engedélyes csak a Hivatal elõzetes jóváhagyásával rendelkezhet. A Hivatal a mûködési
engedélyben meghatározhatja az engedélyben meghatározott alapvetõ eszközöknek és vagyoni értékû jogoknak
más személy részére történõ átruházása, átengedése, lízingbe adása, illetve egyéb módon tartós használatba adása, megterhelése vagy biztosítékul való lekötése jóváhagyásának feltételeit. Az e bekezdésben meghatározott ügyletek jóváhagyásához csatolni kell a kérelmet megalapozó
iratokat.
(8) Amennyiben a kérelmezõ a (7) bekezdés szerint jóváhagyott ügyletekkel kapcsolatos valamely elõírást megszegi, a Hivatal a GET 13. §-ában foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza.
(9) A Hivatal jogosult ellenõrizni az (1)–(7) bekezdések
szerint benyújtott iratok valódiságát.”

7. §
(1) A Vhr. 4. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) Az engedélyes az engedélyköteles tevékenységeket
saját szervezetén belül köteles végezni, kivéve azokat,
amelynek más személy által történõ végzéséhez a Hivatal
e rendelet alapján hozzájárult.”
(2) A Vhr. 4. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) Az engedélyesek – a földgázkereskedõi, a határon
keresztüli földgázszállító vezetékhez való hozzáféréssel
rendelkezõ, valamint a szervezett földgázpiaci engedélyesek kivételével – kötelesek betartani a legkisebb költség
elvét, és az ezt igazoló adatokat a Hivatal számára hozzáférhetõvé tenni, különösen a GET hatálya alá tartozó hatósági áras, illetve díjas termékek és szolgáltatások, valamint
a hozzájuk tartozó ráfordítások tekintetében, beleértve a
kizárólagossági jogosultságú tevékenység ellátásához
kapcsolódó beszerzések üzletszabályzatban rögzített nyilvános versenyeztetési rendszerét is.”
(3) A Vhr. 4. §-a (7) bekezdésének a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[(7) Az engedélyes köteles:]
„a) a folyamatos gázellátást veszélyeztetõ változásról,
annak ismertté válásától számított 1 munkanapon belül a
Hivatalt tájékoztatni, így különösen a gázbeszerzési szerzõdés rendkívüli okok miatt történõ megszûnése, a rendel-
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kezésre álló források mennyiségének a fogyasztói igények
alá csökkenése, fizetésképtelenségének beállta, az elõírt
pénzügyi biztosítékok hiánya, a földgázrendszer kapacitásának (szállító-, tároló-, elosztórendszerek névleges kapacitásának), a mûszaki biztonsági eszközök vagy a szakemberek összetételének, létszámának az engedélyes tevékenység biztonságos, megfelelõ minõségû ellátásához
szükséges mérték alá csökkenése esetén;”
(4) A Vhr. 4. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(8) A GET által megkövetelt mûszaki-biztonsági, minõségirányítási követelmények érvényesítése érdekében a
Hivatal engedélyezési (módosítási) eljárását megelõzõen a
Magyar Bányászati Hivatal (a továbbiakban: MBH) minõsíti e szempontok szerint a földgázszállítási, földgáztárolási, földgázelosztási, valamint a propán-, butángázok és
ezek elegyeinek vezetéken történõ elosztási és szolgáltatási mûködési engedély kérelmezõjét.”
(5) A Vhr. 4. §-ának (13) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(13) Az együttmûködõ földgázrendszer minden, a tevékenységükkel érintett csatlakozó pontjára vonatkozóan
a) a szállítónak az elosztóval,
b) a szállítónak vagy az elosztónak a tárolóval,
c) a szállítónak vagy az elosztónak a határon túli rendszerüzemeltetõkkel,
d) a szállítónak, a tárolónak, az elosztónak a termelõvel,
e) az elosztónak az elosztóval,
f) a telephelyi engedélyesnek az elosztóval vagy szállítóval
megkötött együttmûködési megállapodással kell rendelkeznie az érintett pont közös használatára, a kötelezettségek és felelõsségek rögzítésére, az elszámolások és a vitás
kérdések rendezésére. Az együttmûködési megállapodások tartalmi elemeit, valamint ezen együttmûködési megállapodások és a rendszerhasználók közötti kapcsolatrendszert az ÜKSZ határozza meg.”

8. §
A Vhr. 5. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § (1) A rendszerirányító által a rendszeregyensúly
fenntartása érdekében folytatott földgázbeszerzés és -értékesítés, a szállítói, tárolói és az elosztói engedélyes által a
saját felhasználása, hálózatveszteség és mérési különbség,
valamint tárolói párnagáz pótlás mértékének megfelelõ
földgáz beszerzés nem minõsül földgáz-kereskedelmi tevékenységnek, ezért az nem engedélyköteles.
(2) Nem minõsül engedélyköteles földgázipari tevékenységnek a tárolói engedélyes által a mobil gázzal
együttesen kitermelt párnagáz értékesítése és pótlása,
valamint a rendszerhasználó által a tárolói szolgáltatás
fizetési garanciájaként felajánlott tárolói mobil gázkészlet
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– a tárolói engedélyes üzletszabályzatában meghatározott
módon történõ – értékesítése.”

9. §
A Vhr. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § (1) Az engedélyes tevékenységet folytató vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás köteles biztosítani,
hogy
a) a szállítói (beleértve a rendszerirányítói) engedélyköteles tevékenységet végzõ elkülönült szervezeti egységet irányító személyek jogosultak legyenek önálló döntések meghozatalára és végrehajtására a szállító rendszer kapacitásainak értékesítése, üzemeltetése, karbantartása és
fejlesztése tekintetében,
b) az elosztói engedélyköteles tevékenységet végzõ elkülönült szervezeti egységet irányító személyek jogosultak legyenek önálló döntések meghozatalára és végrehajtására az elosztói rendszer kapacitásainak értékesítése,
üzemeltetése, karbantartása és fejlesztése tekintetében,
c) a közüzemi nagykereskedõi, a közüzemi szolgáltatói, valamint a földgázkereskedõi engedélyköteles tevékenységeket végzõ szervezeti egységek vezetõi jogosultak
legyenek hatékony, más tevékenységtõl független döntések meghozatalára és végrehajtására.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók:
a) a 100 000-nél kevesebb rácsatlakozott fogyasztót ellátó földgázelosztási,
b) a 100 000-nél kevesebb rácsatlakozott fogyasztót ellátó közüzemi szolgáltatási,
c) a vezetékes propán-, butángázt és ezek elegyeit elosztó és szolgáltató, valamint
d) a határkeresztezõ szállító kapacitáshoz való hozzáférési engedélyesek esetében.”

10. §
A Vhr. 7. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) Az egyenlõ bánásmód követelménye, a versenysemlegesség, az átláthatóság, az üzembiztonság, az ellátás
biztonsága, a fogyasztók védelme, valamint a legkisebb
költség elvének érvényesülése érdekében a szállító szállítói tevékenysége körében köteles biztosítani azt, hogy
a) a közüzemi nagykereskedõk, a földgázkereskedõk, a
nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztók és a földgáztermelõk azonos elbánásban részesüljenek, ideértve a kapcsolt vállalkozásait is;
b) a közüzemi nagykereskedõk, a földgázkereskedõk, a
nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztók és a földgáztermelõk hozzáférhessenek a saját adataikhoz, valamint a
közérdekû információkhoz;
c) kapcsolt vállalkozása sem közvetlenül, sem közvetve ne részesüljön elõnyben.”
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A Vhr. 8. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) Az egyenlõ bánásmód követelménye, a versenysemlegesség, az átláthatóság, az üzembiztonság, az ellátás
biztonsága, a fogyasztók védelme, valamint a legkisebb
költség elvének érvényesülése érdekében a tárolói engedélyes tárolói tevékenysége körében köteles biztosítani azt,
hogy
a) a rendszerirányító, a szállítók, a közüzemi nagykereskedõk, a földgázkereskedõk, a nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztók, a földgáztermelõk azonos elbánásban részesüljenek, ideértve azok kapcsolt vállalkozásait is;
b) a rendszerirányító, a szállítók, a közüzemi nagykereskedõk, a földgázkereskedõk, a nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztók, a földgáztermelõk hozzáférhessenek a saját adataikhoz, valamint a közérdekû információkhoz;
c) kapcsolt vállalkozása sem közvetlenül, sem közvetve ne részesüljön elõnyben.”

12. §
(1) A Vhr. 9. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben a kérelmezõ elosztó hálózatáról ellátni tervezett fogyasztók száma meghaladja a 100 000 fogyasztót, az engedélyköteles tevékenységére vonatkozóan
elkészített tervezett mérlegében a jegyzett tõkéjének minimálisan el kell érni a 300 millió forintot. A 100 000-nél kevesebb rácsatlakozott fogyasztót ellátni tervezett engedélykérelmet benyújtó esetében az engedélyköteles tevékenységére vonatkozóan elkészített tervezett mérlegében
a jegyzett tõkéjének minimálisan el kell érnie a 20 millió
forintot.”
(2) A Vhr. 9. §-a (3) bekezdésének c) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[(3) A kérelmezõnek rendelkeznie kell]
„c) olyan saját szervezettel, amellyel biztosítani tudja az
engedélyköteles tevékenység folytatását, vagy ezen tevékenység azon elemének felügyeletét, amelynek mással történõ elvégeztetéséhez a Hivatal hozzájárult, az önálló gazdálkodást, a hozzáférésre jogosultak diszkriminációmentes kiszolgálását, valamint saját rendszerének a Hivatal
erre vonatkozó határozatában elõírt szolgáltatási minõségnek megfelelõ mûszaki színvonalon való tartását;”
(3) A Vhr. 9. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) Az egyenlõ bánásmód követelménye, a versenysemlegesség, az átláthatóság, az üzembiztonság, az ellátás
biztonsága, a fogyasztók védelme, valamint a legkisebb
költség elvének érvényesülése érdekében az elosztói enge-
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délyes elosztói tevékenysége körében köteles biztosítani
azt, hogy
a) a rendszerirányító, a közüzemi szolgáltatók, a földgázkereskedõk, a nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztók, a földgáztermelõk azonos elbánásban részesüljenek, ideértve azok kapcsolt vállalkozásait is;
b) a rendszerirányító, a közüzemi szolgáltatók, a földgázkereskedõk, a nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztók, a földgáztermelõk hozzáférhessenek a saját adataikhoz, valamint a közérdekû információkhoz;
c) kapcsolt vállalkozása sem közvetlenül, sem közvetve ne részesüljön elõnyben.”
(4) A Vhr. 9. §-a a következõ (7)–(10) bekezdésekkel
egészül ki:
„(7) A GET 6. §-ának (7) bekezdése szerinti engedélykérelem esetén a Hivatal a kérelem beérkezésétõl számított 15 napon belül írásban felhívja az adott település, településrész, illetve terület más részein már elosztási tevékenységet végzõ engedélyest, nyilatkozzon arról, hogy
a) az adott településnek, településrésznek, illetve területnek a kérelemben meghatározott részén miért nem létesített elosztóvezetéket,
b) tervezi-e a kérelemben meghatározott területen az
elosztóvezeték létesítését,
c) a b) pontban foglaltak megvalósítása esetén a létesítésnek milyenek a várható mûszaki-gazdasági jellemzõi, a
fogyasztókat terhelõ díjai, költségei, valamint mi a létesítés vállalt határideje,
d) ha nem az engedélyes válik jogosulttá az elosztóvezeték létesítésére, annak milyen költségkihatásai várhatóak a kérelemben nem szereplõ település, településrész,
illetve területrész fogyasztói számára.
(8) Az engedélyes a felhívás kézhezvételétõl számított
15 napon belül köteles a felhívásban foglaltaknak eleget
tenni.
(9) Amennyiben az engedélyes határidõ alatt nem nyilatkozik, a Hivatal úgy tekinti, hogy az engedélyes a terület ellátását nem tervezi, és az engedélykérelemrõl a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.
(10) Amennyiben az elosztóvezeték létesítése és üzemeltetése iránti kérelemben szereplõ település, településrész vagy terület már szerepel az engedélyes fejlesztési tervében, és az engedélyes vállalja az elosztóvezeték létesítését a kérelemmel azonos feltételekkel és azonos teljesítési
határidõvel, a Hivatal a kérelmet elutasítja, és az engedélyest kötelezi a gázelosztóvezeték megvalósítására.”

13. §
(1) A Vhr. 10. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[(2) A kérelmezõnek rendelkeznie kell]
„a) a hazai tárolókban rendelkezésre álló földgázmennyiséggel vagy a GET 9. §-ának (4) bekezdésében
foglaltakat figyelembe véve a kiegyenlítõ gáz vásárlásával
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és értékesítésével összefüggõ kockázatok kezelésére a
banki alszámlán elkülönített pénzeszközzel, vagy ezzel
azonos értékû, azonos likviditású, azonos biztonságot
nyújtó és kizárólag e célra igénybe vehetõ banki hitelkerettel vagy belföldi székhelyû hitelintézet által vállalt, illetve felülgarantált, elsõ osztályú, visszavonhatatlan, feltétel nélküli bankgaranciával. Az elkülönített pénzeszköz
csak kiegyenlítõ gáz vásárlására fordítható 8 napos utánpótlási kötelezettség mellett. A kiegyenlítõ gáz szükséges
mennyiségét az ÜKSZ-ben elõírt módon évente kell meghatározni;”
(2) A Vhr. 10. §-a (2) bekezdésének g) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[(2) A kérelmezõnek rendelkeznie kell]
„g) a fejlesztési igények meghatározására és a teljes
együttmûködõ földgázrendszer fejlesztési, tervezési folyamatának koordinálására alkalmas szakemberállománynyal;”
(3) A Vhr. 10. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az egyenlõ bánásmód követelménye, a versenysemlegesség, az átláthatóság, az üzembiztonság, az ellátás
biztonsága, a fogyasztók védelme, valamint a legkisebb
költség elvének érvényesülése érdekében a rendszerirányító rendszerirányítói tevékenysége körében köteles biztosítani azt, hogy
a) a hozzáférésre jogosultak, illetve a csatlakozó rendszerüzemeltetõk a rendszerirányító részérõl azonos, diszkriminációmentes szolgáltatásban és azonos elbánásban részesüljenek;
b) a hozzáférésre jogosultak, illetve a csatlakozó rendszerüzemeltetõk hozzáférhessenek a saját adataikhoz, valamint a közérdekû információkhoz;
c) kapcsolt vállalkozása sem közvetlenül, sem közvetve ne részesüljön elõnyben.”

14. §
A Vhr. 12. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Földgáz közüzemi nagykereskedelmi engedélyt az
kaphat, aki legalább 3 évre elõre folyamatosan rendelkezik
a források biztosítását szolgáló olyan szerzõdésekkel,
amelyek az általa közvetlenül és a közüzemi szolgáltatókon keresztül közvetve ellátott (vagy ellátni tervezett)
közüzemi fogyasztók igényeinek legalább 80%-át elérik,
és rendelkezik a további igények szerint lehívható opciós
földgáz mennyiségekkel is.”

15. §
A Vhr. 13. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(1) Földgáz közüzemi szolgáltatói engedélyt az kaphat, aki legalább 3 évre elõre folyamatosan rendelkezik
közüzemi nagykereskedõvel vagy annak jogelõdjével
megkötött ellátási szerzõdéssel az általa ellátott (ellátni
tervezett) közüzemi fogyasztók igényeinek legalább
80%-át elérõ mértékéig, és rendelkezik a további igények
szerint lehívható opciós mennyiségekkel is.
(2) Azok az engedélyesek, amelyek közüzemi szolgáltatási területén az általuk ellátni tervezett fogyasztók száma
meghaladja a 100 000 fogyasztót, az engedélyköteles tevékenységre vonatkozóan elkészített tervezett mérlegükben
a jegyzett tõkéjüknek minimálisan el kell érnie a 300 millió forintot. A 100 000-nél kevesebb rácsatlakozott fogyasztót ellátni tervezett közüzemi szolgáltatói engedélykérelmet benyújtó esetében az engedélyköteles tevékenységére vonatkozóan elkészített tervezett mérlegében a
jegyzett tõkéjének minimálisan el kell érni a 20 millió forintot.”

16. §
A Vhr. 14. § (2) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:
[(2) A kérelmezõnek rendelkeznie kell]
„g) a rendszerirányítói engedélyessel egyeztetett, annak informatikai platformjához történõ kapcsolódáshoz
szükséges informatikai eszközökkel.”

17. §
A Vhr. 18. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„18. § (1) Az engedélyes az engedély kiadásának alapjául szolgáló adatok változása esetén köteles az engedélyes tevékenység folyamatosságát biztosító átmeneti intézkedések megtétele mellett az adott változást követõ
30 napon belül az engedély módosítását kérelmezni.
(2) A földgáz közüzemi szolgáltatásra, földgáz közüzemi nagykereskedelemre, földgáz elosztásra és propán-, butángázok és ezek elegyeinek vezetéken történõ elosztására
vonatkozó mûködési engedélyek mellékleteiben szereplõ
új települések, településrészek és területek (közüzemi
nagykereskedõ esetén fogyasztók) engedélyezése, bekapcsolási idõpontjának módosítása, települések, településrészek és területek (közüzemi nagykereskedõ esetén fogyasztók) ellátása kizárólagossági jogáról történõ lemondása esetén az engedélymódosításhoz benyújtandó iratokat e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az elosztói rendszer engedélyezése szempontjából
az minõsül új településnek, településrésznek, területnek,
amely egyik elosztói engedélyes részére kiadott mûködési
engedélyben sincs nevesítve, kivéve a GET 6. §-ának
(2) bekezdésében szabályozott esetkört.
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(4) Az engedélyesnek a Hivatal elõzetes jóváhagyását
kell kérnie a (2) bekezdésben meghatározott kizárólagossági jogról történõ lemondáshoz.
(5) A földgázszállítói és tárolói engedélyes mûködési
területének fejlesztése, bõvítése, átalakítása, megszüntetése, valamint a földgázszállítói és tárolói rendszer alapvetõ
eszközeinek változása esetén a mûködési engedély módosításához a kérelmezõ e rendelet 9. számú mellékletében
meghatározott iratokat köteles benyújtani.”

18. §
A Vhr. 21. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„21. § (1) A Szabályzati Bizottságban (a továbbiakban:
SZB) az azonos típusú engedéllyel rendelkezõk egy-egy
engedélyes kört alkotnak, melyek a következõk:
a) rendszerirányítói,
b) földgázszállítási,
c) földgáztárolási,
d) földgázelosztási,
e) földgáz-kereskedelmi,
f) földgáz közüzemi nagykereskedelmi,
g) földgáz közüzemi szolgáltatási,
h) szervezett földgázpiac mûködtetési, és
i) határon keresztüli földgázszállító-vezetékhez való
hozzáférési
engedélyesek.
(2) Az SZB-ben feljogosított fogyasztói kört alkotnak a
nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztók.
(3) Az engedélyesi és a feljogosított fogyasztói körök
saját ügyrendjük szerint mûködnek, amely alapján megválasztják felelõs képviselõjüket. Az engedélyesi és feljogosított fogyasztói körök felelõs képviselõi az SZB szavazati
joggal rendelkezõ teljes jogú tagjai. Az SZB munkájába
szakértõket vonhat be. Az SZB-ben tanácskozási joggal
részt vesznek a földgáztermelõk egy képviselõvel, valamint a fogyasztóvédelmi szervezetek egy közös képviselõvel.
(4) Az egyes engedélyes körök kötelesek javaslatot adni
a saját engedélyesi tevékenységükre vonatkozó ÜKSZ
rendelkezésekre, szabályokra, illetve azok módosításaira.
(5) Az SZB ügyrendje az ÜKSZ része.
(6) Az SZB ügyrend szerinti tevékenységéért a rendszerirányítói engedélyes a felelõs. Az SZB ülések jegyzõkönyvét, az üléseken elhangzott ellenvéleményekkel és indokolásokkal együtt köteles a rendszerirányító a Hivatal
részére az ülést követõ 15 napon belül megküldeni.
(7) Az SZB-ben, valamint az engedélyesi és a feljogosított fogyasztói körökben végzett tevékenység költségeit az
engedélyesek, illetve a feljogosított fogyasztók viselik az
ügyrendben meghatározott elvek szerint.
(8) Minden, szavazati joggal rendelkezõ SZB-tag kezdeményezheti az ÜKSZ felülvizsgálatát.
(9) Az ÜKSZ-t minden olyan esetben is módosítani kell,
amikor a jogszabályi változások azt szükségessé teszik.
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A GET 14. §-ának (6) bekezdésében foglalt kötelezettségeinek a rendszerirányító minden év május 31-ig köteles
eleget tenni. A rendszerirányító – az SZB bevonásával –
köteles olyan elõkészítõ munkát végezni, amely lehetõvé
teszi, hogy a Hivatal határidõre vonatkozó elõírásainak
hiányában a jogszabályi változások kihirdetését követõ
60 napon belül az azokban foglaltakat az ÜKSZ-be átvezesse, és a módosított ÜKSZ-t a Hivatalnak jóváhagyásra
benyújtsa. Indokolt esetben a Hivatal a határidõt 60 nappal
meghosszabbíthatja.
(10) A Hivatal elõírhatja a rendszerirányító számára az
ÜKSZ felülvizsgálatát.
(11) Az ÜKSZ-t, illetve annak módosításait a rendszerirányítói engedélyesnek – az engedélyesi körök által kidolgozott fejezetekkel együtt – egységes szerkezetben kell
benyújtania a Hivatalnak jóváhagyásra. A javaslathoz csatolni kell a módosítások indokolását, valamint a véleményezõk által indokolt ellenvéleményeket.
(12) A Hivatal az ÜKSZ jóváhagyása vagy módosítása
tárgyában hozott, közérdekûnek nyilvánított határozatát
közvetlenül a rendszerirányítónak kézbesíti, és egyidejûleg más érdekeltek számára a hivatalos honlapján elektronikus dokumentum formájában közzéteszi.
(13) A határon keresztüli földgázszállító-vezetékhez
való hozzáférési, valamint a propán-, butángázok és ezek
elegyeinek vezetéken történõ elosztási engedélyesek kivételével az engedélyesek kötelesek a Hivatal által jóváhagyott ÜKSZ-t az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben jól látható módon elhelyezni, kérésre bárkinek rendelkezésre bocsátani és a honlapjukon hozzáférhetõvé tenni.”

2006/28. szám

„g) versenysemlegesség érvényesítése; jótállás;
h) kapacitás-kereskedelmi, igénybejelentési, nominálási, egyensúlyozási, elszámolási, mérési és adatforgalmi
elõírások;”
(4) A Vhr. 22. §-a (2) bekezdésének j) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[(2) Az ÜKSZ kidolgozása során a következõ fejezeteket
kell részletesen meghatározni, az e rendelet 4. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével:]
„j) a szervezett földgázpiac mûködésének a rendszerirányítást érintõ fõbb szabályai;”
(5) A Vhr. 22. §-ának (2) bekezdése a következõ
k) ponttal egészül ki:
[(2) Az ÜKSZ kidolgozása során a következõ fejezeteket
kell részletesen meghatározni, az e rendelet 4. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével:]
„k) a nominálással, egyensúlyozással, az ÜKSZ elõírásainak be nem tartásával kapcsolatban érvényesíthetõ
pénzügyi (nominálási és egyensúlyozási pótdíjfizetési) és
egyéb kötelezettségek.”

20. §
A Vhr. a 22. §-t követõen a következõ alcímmel és
22/A. §-sal egészül ki:
„Az engedélyesek és a hozzáférésre jogosultak
feladatai, a rendszerirányító engedélyessel való
együttmûködésének általános szabályai
(A GET 15–16. §-ához)

19. §
(1) A Vhr. 22. §-a (1) bekezdésének h) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[(1) Az ÜKSZ kidolgozásakor a következõ fõbb elveket
kell figyelembe venni, részletesen bemutatva a megvalósítás lehetõségeit, a résztvevõk feladatait és felelõsségét:]
„h) a háztartási és a külön jogszabályban meghatározott
kommunális fogyasztók ellátásának elsõbbsége;”
(2) A Vhr. 22. §-a (2) bekezdésének e) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[(2) Az ÜKSZ kidolgozása során a következõ fejezeteket
kell részletesen meghatározni, az e rendelet 4. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével:]
„e) a rendszerhasználóknak, azon belül a mérlegköröknek a rendszerhez való szabályozott hozzáférésének és
csatlakozásának részletes eljárási rendje;”
(3) A Vhr. 22. §-a (2) bekezdésének g) és h) pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[(2) Az ÜKSZ kidolgozása során a következõ fejezeteket
kell részletesen meghatározni, az e rendelet 4. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével:]

22/A. § (1) A földgázelosztói és -szállítói engedélyesek
kötelesek
a) olyan mérési távfelügyeleti rendszert kiépíteni és
mûködtetni, amely alkalmas a rendszerükön lévõ,
100 m3/óra feletti fogyasztásmérõvel rendelkezõ fogyasztók adatátviteli berendezései által elõállított adatok továbbítására, fogadására és feldolgozására;
b) a 100 m3/óra lekötött teljesítmény felett vételezõ fogyasztók listáját folyamatosan aktualizálni, és az adott lista alapján meghatározni a rendszer mûködése szempontjából meghatározó rendszerhasználók jegyzékét, majd azt a
rendszerirányítónak megküldeni;
c) a 100 m3/óra értéket meghaladó kapacitást lekötõ fogyasztókat távleolvasásra – és az ÜKSZ-ben meghatározott adatok ott elõírt gyakoriságú elõállítására – alkalmas
fogyasztásmérõ és adatátviteli berendezéssel ellátni.
(2) A rendszerirányító köteles az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott adatszolgáltatás alapján összeállítani a
rendszer mûködése szempontjából meghatározó jelentõségû rendszerhasználók jegyzékét és azt – amennyiben
a jegyzékben változás történt, minden év március 31-ig – a
Hivatalnak benyújtani.
(3) E rendelet 24. §-ában meghatározott és a rendszer
mûködése szempontjából meghatározó jelentõségû rend-
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szerhasználók jegyzékében szereplõ rendszerhasználók
kötelesek fogyasztási igénybejelentést tenni az ÜKSZ-ben
elõírt módon és gyakorisággal. A rendszerhasználó kötelezettségét az ellátó mérlegkör felelõsön keresztül is teljesítheti.
(4) Amennyiben az ÜKSZ másként nem rendelkezik, az
igénybe vett teljesítmények napi elszámolása 100 m3/óra
teljesítmény alatt vételezõ fogyasztók esetében fogyasztási profil alapján, 100 m3/óra felett távleolvasás alapján,
földgáz végleges mennyiségi elszámolása a beépített mérõ
alapján történik. Az ezzel kapcsolatos részletes szabályokat, eljárásrendet az ÜKSZ határozza meg.”

21. §
(1) A Vhr. 23. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A rendszerirányító jogosult a rendszeregyensúly
fenntartása érdekében a hozzáférésre jogosultak és engedélyesek felé a szükséges intézkedések elrendelésére. A
rendszerirányító köteles az egyenlõ bánásmód követelményét érvényesíteni az engedélyesek és a rendszerhasználók
között, de figyelembe kell vennie az e rendeletben és a
GET végrehajtását szolgáló egyéb jogszabályokban meghatározott kapacitásigény-kielégítési elveket.”
(2) A Vhr. 23. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[(2) A GET 16. §-ának (2) bekezdésében foglaltak alapján a rendszerirányító feladatai:]
„c) a hozzáférésre jogosultak által a szállítói, tárolói és
elosztói engedélyesnél lekötött kapacitások rendszerszintû
igénybevételének vizsgálata;”
(3) A Vhr. 23. §-a (2) bekezdésének f) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[(2) A GET 16. §-ának (2) bekezdésében foglaltak alapján a rendszerirányító feladatai:]
„f) a Hivatal rendszer-felügyeleti feladataihoz kapcsolódóan az együttmûködõ földgázrendszer egymásra hatással lévõ elemeire vonatkozó fejlesztési javaslatok összehangolása, rendszerszintû fejlesztési javaslat kialakítása;”
(4) A Vhr. 23. §-a (2) bekezdésének j) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[(2) A GET 16. §-ának (2) bekezdésében foglaltak alapján a rendszerirányító feladatai:]
„j) a napi egyensúlyozási célú földgázmennyiségek beszerzésének és tároltatásának, valamint az opciós források
igénybevételének lebonyolítása;”
(5) A Vhr. 23. §-ának (2) bekezdése a következõ k) és
l) pontokkal egészül ki:
[(2) A GET 16. §-ának (2) bekezdésében foglaltak alapján a rendszerirányító feladatai:]
„k) a napi egyensúlyozás irányítása, a rendszerhasználók által biztosított egyensúlyozó gázmennyiségek
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ÜKSZ-ben foglaltak szerint történõ felhasználása és elszámolása, az egyensúlyozással kapcsolatos pénzügyi kötelezettségek érvényesítése;
l) a rendszerhasználók által lekötött kapacitások másodlagos kereskedelmének az ÜKSZ-ben meghatározott
módon történõ nyilvántartása.”
(6) A Vhr. 23. §-a (3) bekezdésének e) és f) pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[(3) A (2) bekezdés c) pontja szerinti kapacitáslekötés
folyamata a következõ:]
„e) a kapacitás lekötésekor meg kell határozni, hogy a
szállításra, elosztásra, tárolásra kerülõ mennyiségbõl
mennyi a háztartási és a külön jogszabályban meghatározott kommunális célra lekötött kapacitás;
f) a hozzáférésre jogosult által lekötött, de fel nem
használt kapacitást a szállítói, tárolói, elosztói engedélyes
részére visszavételre fel lehet ajánlani. Ennek részletes
szabályait az ÜKSZ-ben kell meghatározni;”
(7) A Vhr. 23. §-ának (3) bekezdése a következõ h) és
i) pontokkal egészül ki:
[(3) A (2) bekezdés c) pontja szerinti kapacitáslekötés
folyamata a következõ:]
„h) amennyiben a kapacitással rendelkezõ hozzáférésre
jogosult a lekötött kapacitást nem használja fel vagy azt a
szállítói, elosztói, illetve tárolói engedélyesnek nem adja
vissza, jogosult azt másodlagos kereskedelem keretében
tovább értékesíteni. A továbbértékesítés részletes szabályait az ÜKSZ tartalmazza;
i) amennyiben a kapacitással rendelkezõ hozzáférésre
jogosult a fel nem használt kapacitását az f), g) és h) pontok szerint nem értékesíti, ezen kapacitásokat az elosztói,
szállítói, illetve tárolói engedélyes megszakítható kapacitásként értékesítheti, melynek szabályait az ÜKSZ tartalmazza.”
(8) A Vhr. 23. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Kapacitás lekötés során, valamint túljegyzés esetén
– a korábban lekötött kapacitások után, beleértve a rendszerirányító kiegyenlítõ gázának szállítási és tárolási kapacitását, valamint az elosztórendszer folyamatos veszteségének pótlására igénybe vett szállítási kapacitásokat is – a
szabad kapacitás iránti új igények kielégítése során elsõbbséget élvez a háztartási és a külön jogszabályban meghatározott kommunális fogyasztók igénye.”
(9) A Vhr. 23. §-a (5) bekezdésének c) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[(5) A (2) bekezdés d) pontja szerinti rendszerszintû
szolgáltatások biztosítása különösen a következõ feladatokat tartalmazza:]
„c) szükség esetén intézkedések a szállítóval vagy az elosztóval kötött megszakítási szerzõdéssel rendelkezõ fogyasztók megszakítható kapacitásai igénybevételének felfüggesztésére;”
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(10) A Vhr. 23. §-a (5) bekezdésének f) és g) pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[(5) A (2) bekezdés d) pontja szerinti rendszerszintû
szolgáltatások biztosítása különösen a következõ feladatokat tartalmazza:]
„f) a rendszerirányító kizárólagos rendelkezésére álló,
a rendszerirányító által napi egyensúlyozási célból beszerzett és tárolt kiegyenlítõ földgázmennyiségek, valamint
opciós források felhasználásának ütemezése, a gázforgalom lebonyolítása és elszámolása;
g) a földgázszállító rendszer betáplálási és átadási
pontjain forgalmazott (átvett-átadott) földgázmennyiségek rendszerhasználók és engedélyesek részére történõ
összegzése, mérés vagy megállapodás szerinti felosztása;”
(11) A Vhr. 23. §-a (5) bekezdésének i) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[(5) A (2) bekezdés d) pontja szerinti rendszerszintû
szolgáltatások biztosítása különösen a következõ feladatokat tartalmazza:]
„i) a szükséges adatszolgáltatás biztosítása a rendszerhasználók, valamint a Hivatal felé, ezen belül a napi szállítóvezetéki (betáplálási és átadási pontok) szabad kapacitásának és megszakítható kapacitásainak közzététele.”
(12) A Vhr. 23. §-ának (6) és (7) bekezdései helyébe a
következõ rendelkezések lépnek:
„(6) A rendszerirányító jogosult a gáznapon a hozzáférésre jogosult által lekötött, de adott idõszakban nem használt kapacitásokat rendszeregyensúlyozási célra térítésmentesen igénybe venni.
(7) A rendszerirányító köteles olyan – a hozzáférésre jogosultak, az engedélyesek és a Hivatal által is hozzáférhetõ – informatikai platformot létrehozni és a rendszerhasználókkal és az engedélyesekkel az adatszolgáltatásra vonatkozó külön jogszabály és az ÜKSZ elõírásai szerinti
adatszolgáltatás alapján mûködtetni, amely lehetõvé teszi
az elõzõ bekezdésekben felsorolt feladatok elvégzését,
illetve azok eredményeinek rendezett, átlátható, hozzáférhetõ módon történõ megjelenítését.”
(13) A Vhr. 23. §-ának (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) A GET 16. §-a (2) bekezdésének e) pontjában elõírt feladatok teljesítése érdekében saját eszköz hiánya esetén a rendszerirányítónak olyan elektronikus hírközlési
szolgáltatási szerzõdéssel kell rendelkeznie, amely folyamatos és kellõ mértékû biztosítékot nyújt a gázellátás biztonsága érdekében. Saját eszköznek kell tekinteni a rendszerirányítási engedéllyel is rendelkezõ szállítói engedélyes eszközeit.”
(14) A Vhr. 23. §-a a következõ (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Amennyiben a lekötött kapacitásokon felül többletigény vagy új fogyasztói igény merül fel és a rendelkezésre álló kapacitások ezen új igények kielégítésére nem
elegendõk, a rendelkezésre álló kapacitásokat versenytár-
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gyalásos formában kell értékesíteni. A részletes eljárási
szabályokat, a hosszú távú szerzõdések nyilvántartásának,
az aukció lebonyolításának szabályait az ÜKSZ tartalmazza.”

22. §
(1) A Vhr. 24. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[(1) A GET 15. §-ának (2) bekezdése és 55. §-ának
f) pontja alapján a rendszerirányító és az engedélyesek,
illetve a hozzáférésre jogosultak közötti együttmûködés általános szabályai a következõk:]
„a) az engedélyesek a saját rendszerük egyensúlyáért
maguk felelõsek; a felelõsség határa az együttmûködõ
rendszerek csatlakozási-kapcsolódási pontjáig tart, ezen
belül a hozzáférésre jogosultak a saját forrás-fogyasztásuk
egyensúlyáért, valamint a rendszerirányító által az egyensúly teremtés érdekében igénybe vett kiegyenlítõ eszközök, a nominálási, egyensúlyi eltérések ÜKSZ-ben megfogalmazott kezelésébõl rájuk háruló pénzügyi (nominálási,
kiegyenlítési pótdíjak stb.) rendezéséért felelnek;”
(2) A Vhr. 24. §-a (1) bekezdésének c) és d) pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[(1) A GET 15. §-ának (2) bekezdése és 55. §-ának
f) pontja alapján a rendszerirányító és az engedélyesek,
illetve a hozzáférésre jogosultak közötti együttmûködés általános szabályai a következõk:]
„c) a nominálást végzõ engedélyesek, a nyilvántartásba
vett feljogosított fogyasztók és a mérlegkör felelõsök, a
napi nominálás során a saját vagy az együttmûködõ rendszer forrás-fogyasztás egyensúly biztosításához szükséges
opciós forrásokat a rendszerirányítónak felajánlhatnak;
d) az együttmûködõ földgázrendszer biztonságos mûködéséhez szükséges, a rendszerirányító és az engedélyesek, illetve a hozzáférésre jogosultak közötti kölcsönös
adatszolgáltatás rendjét és részletes szabályait, valamint
kötelezettségét az ÜKSZ tartalmazza;”
(3) A Vhr. 24. §-a (1) bekezdésének g) és h) pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[(1) A GET 15. §-ának (2) bekezdése és 55. §-ának
f) pontja alapján a rendszerirányító és az engedélyesek,
hilletve a hozzáférésre jogosultak közötti együttmûködés
általános szabályai a következõk:]
„g) a nominálási mennyiségtõl való eltérés esetén a nominálást végzõk az ÜKSZ-ben meghatározottak szerint viselik a következményeket, amelyek indokolt esetben továbbháríthatók a fogyasztási igénybejelentésre kötelezettekre;
h) mérlegkör alakítható, a mérlegköri felelõsök
ÜKSZ-ben meghatározott feladataik és jogaik tekintetében úgy állnak kapcsolatban a rendszerirányítóval, mintha
a mérlegkör felelõs egy rendszerhasználó lenne.”
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(4) A Vhr. 24. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) A rendszerirányító földgáz kereskedelmi tevékenységet nem folytathat, kivéve a GET 8. §-ának (2) bekezdése szerinti – mint a rendszeregyensúly fenntartása érdekében történõ földgáz behozatal – és az opciós forrásokból a
gáznapi egyensúlyozáshoz igénybe vett gázmennyiségekkel kapcsolatos tevékenységet, amely nem minõsül kereskedelmi tevékenységnek.
(3) A szállítórendszer napi egyensúlyának biztosításához a rendszerirányító – az ÜKSZ-ben rögzített mértékben – kizárólagos joggal rendelkezik a gáztárolókban, illetve a határt keresztezõ szállítások során e célból lekötött
források fölött, illetve megállapodás alapján egyéb, az
egyensúlyozáshoz felhasználható, a Hivatal által jóváhagyott eszközök fölött.”
(5) A Vhr. 24. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül
ki:
„(6) A rendszerirányító jogosult a szállítói, tárolói és a
határon keresztüli kapacitások másodlagos kereskedelmének nyilvántartásához, a rendszer gáznapi irányításához
szükséges információkat a rendszerhasználóktól és a szervezett piaci engedélyestõl az ÜKSZ-ben meghatározott
módon és gyakorisággal bekérni, felhasználni.”

23. §
A Vhr. 25. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„25. § (1) A rendszerirányító minden gázév kezdetét követõ 10 napon belül összesített formában átadja a Hivatalnak a kapacitáslekötések mellékleteként tíz évre megadott
fogyasztási elõrejelzéseket.
(2) A Hivatal összeállítja a közép- és hosszú távú országos földgázmérleget az engedélyesek által megadott fogyasztási elõrejelzések, valamint az energiapolitikai irányelv alapján.
(3) A rendszerirányító a Hivatal által összeállított és
megküldött országos földgázmérleg alapján – a Hivatal
felhívásától számított 45 napon belül – a rendszer hidraulikai egyensúlyának hosszú távú fenntartása érdekében
– figyelembe véve a szállítói és tárolói engedélyesek által
az országos földgázmérleg alapján a Hivatalnak és a rendszerirányítónak megküldött fejlesztési elképzeléseket is –
javaslatot tesz a Hivatalnak a rendszer egyes elemeinek indokolt fejlesztésére és az üzembe helyezés határidejére, kiemelve, hogy az egyes engedélyesek fejlesztési elképzelései mennyiben felelnek meg a javaslatának.
(4) A Hivatal
a) fejlesztési irányelvet készít az országos közép- és
hosszú távú (5–10 éves) földgázellátás biztosítása érdekében a szállítói, tárolói és elosztói engedélyesek által készített, a rendszerirányítóval egyeztetett, a (3) bekezdés szerint elkészített fejlesztési javaslat, valamint a (2) bekezdésben meghatározott mérleg adatai alapján;
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b) véleményezésre megküldi a fejlesztési irányelvet az
engedélyeseknek és a fogyasztói, társadalmi érdekképviseleti szervezeteknek, és e szervezetek bevonásával
egyeztetõ megbeszélést tart.
(5) Az engedélyesek a Hivatal által kiadott fejlesztési
irányelvben foglaltak alapján elkészített fejlesztési tervüket az irányelv kiadásától számított 90 napon belül nyújthatják be a Hivatalhoz, kérve az engedélyüknek a fejlesztési terv elõírásaival történõ módosítását.
(6) A Hivatal egyéb intézkedések mellett (felhívás az
engedélyesek felé, egyeztetõ tárgyalások kezdeményezése
stb.) pályázatot írhat ki szállítóvezeték és (vagy) gáztároló
létesítésére, ha a fejlesztési irányelvnek megfelelõ fejlesztéseket nem tartalmazzák a benyújtott fejlesztési tervek,
vagy a fejlesztési terv benyújtását az engedélyesek elmulasztják.
(7) A Hivatal ellenõrzi az elfogadott fejlesztési tervekben foglaltak megvalósítását.”

24. §
(1) A Vhr. 26. §-át megelõzõ „A földgázrendszer engedélyezése, létesítése, üzemeltetése” alcím helyébe a következõ alcím lép:
„Földgáz elosztórendszer, és szállítórendszer,
tárolórendszer létesítésének engedélyezése,
üzemeltetése”
(2) A Vhr. 26. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„26. § (1) Települések, településrészek, területek (fogyasztók) gázellátásba történõ bekapcsolásához szükséges
gázelosztó rendszer az elõírt mûszaki-biztonsági, pénzügyi és gazdasági feltételek megtartása mellett létesíthetõ.
(2) A GET 18. §-ának (1) bekezdésében szabályozott eljárásban a kérelmezõ a fejlesztésre vonatkozó tanulmánytervet, továbbá az elosztórendszer létesítésének részletes
költségtervét – amely tartalmazza a finanszírozás módját,
forrásait és ütemezését –, valamint e rendelet 9. számú
mellékletében meghatározott iratokat köteles a Hivatalhoz
benyújtani.
(3) A tanulmánytervnek legalább a következõket kell
tartalmaznia:
a) a tervezett beruházás leírását, fõbb mûszaki paramétereit, helyszínrajzát, a nyomvonal átnézeti térképét, valamint a rendszerirányító nyilatkozatát, hogy a szükséges
rendszerkapacitások rendelkezésre állnak;
b) a beruházás részletes költségtervét;
c) a beruházás megvalósításának, valamint a létrejött
rendszerelemek elosztórendszerbe történõ bekapcsolásának tervezett ütemezését;
d) a beruházással létrejött elosztórendszeren ellátni tervezett fogyasztók számának és becsült fogyasztásának fogyasztói kategóriánkénti bemutatását;
e) a fogyasztók számának és fogyasztói kategóriánként
becsült fogyasztásának a beruházásnak az elosztóvezeték
rendszerbe történõ bekapcsolásától számított 10 éves idõszakban történõ várható alakulását.
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(4) Ha a tervezett elosztórendszer vagy annak valamely
része nem az üzemeltetõ engedélyes tulajdonába kerül, a
fejlesztésre vonatkozó, (3) bekezdésnek megfelelõ tanulmányterv elkészítésére – a leendõ üzemeltetõvel történõ
egyeztetés mellett – a rendszer tulajdonosa köteles. Ebben
az esetben a tanulmányterv Hivatalhoz történõ benyújtása
a leendõ üzemeltetõ engedélyes kötelezettsége.
(5) A Hivatal elõírhatja a kérelmezõ számára a benyújtott tanulmányterv független szakértõ által történõ mûszaki és gazdasági felülvizsgálatát, amely vizsgálat megállapításait a kérelemhez pótlólag csatolnia kell.
(6) Új településre, településrészre vonatkozó tanulmányterv az illetékes önkormányzat, területre vonatkozó
tanulmányterv az érintett fogyasztók hozzájárulása esetén
nyújtható be.
(7) Az elosztói engedélyes az engedélyezési eljárás során bemutatott és a Hivatal által jóváhagyott mûszaki,
pénzügyi feltételek betartásával az engedélyében meghatározott határidõre köteles megkezdeni az elosztói tevékenységét.
(8) Az engedélyes köteles az elosztórendszerét a Hivatal által – a GET 4. §-a (1) bekezdésének s) pontja szerint –
elõírt minõségi követelmények figyelembevételével üzemeltetni, karbantartani és fejleszteni.”

25. §
A Vhr. 27. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„27. § (1) A szállítóvezetéki, illetve tárolói engedélyezési eljárásban a kérelmezõ a fejlesztésre vonatkozó tanulmánytervet, továbbá a szállító-, illetve tárolórendszer létesítésének költségtervét – amely tartalmazza a finanszírozás módját és ütemezését –, valamint e rendelet 9. számú
mellékletében meghatározott iratokat köteles a Hivatalhoz
benyújtani.
(2) A szállítóvezeték és földgáztároló engedélyezése során az minõsül új földgázrendszer létesítésének, amely
nem szerepel egyik szállítói, tárolói engedélyes részére kiadott engedély rendszerleírásában sem. Az engedélyezés
során figyelembe kell venni a Hivatal részére benyújtott és
a Hivatal által elfogadott fejlesztési terveket is.
(3) A tanulmánytervnek legalább a következõket kell
tartalmaznia:
a) a tervezett beruházás leírását, fõbb mûszaki paramétereit, helyszínrajzát, a nyomvonal átnézeti térképét, valamint a rendszerirányító nyilatkozatát, hogy a szükséges
rendszerkapacitások rendelkezésre állnak;
b) a beruházás részletes költségtervét;
c) a beruházás megvalósításának, valamint a létrejött
szállítóvezetéki, illetve tárolói rendszerelemnek az együttmûködõ földgázrendszerbe történõ bekapcsolása tervezett
ütemezését.
(4) Szállítórendszert kizárólag földgázszállítói engedélyes, tárolórendszert kizárólag földgáztárolói engedélyes
fejleszthet.
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(5) A Hivatal elõírhatja a kérelmezõ számára a benyújtott tanulmányterv független szakértõ által történõ mûszaki és gazdasági felülvizsgálatát, amely vizsgálat megállapításait a kérelemhez pótlólag csatolnia kell.
(6) A kérelmezõ az engedélyezési eljárás során bemutatott és a Hivatal által jóváhagyott mûszaki, pénzügyi tartalommal az engedélyében meghatározott határidõre köteles
megvalósítani a beruházást.”

26. §
(1) A Vhr. 28. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„28. § (1) A szállítóvezeték, az elosztóvezeték és a földgáztároló tulajdonosa – amennyiben nem rendelkezik a
törvényben elõírt mûködési engedéllyel – köteles szállítói,
elosztói, illetve tárolói engedélyessel üzemeltetési szerzõdést kötni, illetve szerzõdését módosítani ahhoz, hogy a
GET 19. §-ának (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget tegyen. Az engedélyesek és a tulajdonos(ok)
kötelesek együttmûködni az üzemeltetési szerzõdés megkötése, illetve módosítása során. Az engedélyesek és a tulajdonos(ok) egyetemlegesen felelõsek az üzemeltetési
szerzõdés megkötéséért.”
(2) A Vhr. 28. §-ának (2) bekezdése a következõ i) ponttal egészül ki:
[(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerzõdésnek a
következõket kell tartalmaznia:]
„i) a rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó csatlakozási
díjnak vagy hálózatfejlesztési hozzájárulásnak a fejlesztést finanszírozók közötti megosztása szabályait.”
(3) A Vhr. 28. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül
ki:
„(3) Eltérõ megállapodás hiányában a csatlakozási díjat
vagy a hálózatfejlesztési hozzájárulást a tulajdonos és az
üzemeltetõ engedélyes a rendszer fejlesztésével, bõvítésével kapcsolatosan vállalt és teljesített kötelezettségei arányában köteles megosztani.”

27. §
A Vhr. a következõ alcímmel, valamint 28/A. §-sal egészül ki:
„Új infrastruktúra létesítésével kapcsolatos mentességi
szabályok
(A GET 20/A. §-ához)
28/A. § (1) A Hivatalhoz a GET 20/A. §-a alapján benyújtandó mentességi kérelemnek tartalmaznia kell a beruházás tervezett teljes kapacitását, a bekerülési költség
számviteli aktiválásának várható idõpontját, a beruházással létrejött kapacitás értékesítésének tervezett módját, a
mentesség tárgyát képezõ hozzáférési feltételt és a mentesség idõtartamát.
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(2) A mentességi kérelem elbírálásához a Hivatal elõírhatja a kérelmezõ számára a kérelem részletes mûszaki
gazdasági indokolását, illetve ezen indokolás független
szakértõ által történõ véleményezését.
(3) Miniszteri mentesség a kérelmezõnek abban az esetben adható, ha a kérelmezõ hitelt érdemlõen igazolja, hogy
a mentességgel érintett kapacitásokat lekötõ hosszú távú
szerzõdések a mentesség lejártakor megszûnnek. A mentesség lejártát követõen a beruházással létrejött teljes kapacitást szabad kapacitásnak kell tekinteni, és a hatályos
jogszabályok, valamint az ÜKSZ szabályai szerint hozzáférhetõvé kell tenni.
(4) Amennyiben a GET 17. §-a alapján kiadott fejlesztési
irányelv szerint a beruházásra irányuló pályázat kerül kiírásra, a pályázat útján elnyert fejlesztési kapacitásokra hosszú
távú szerzõdés csak a kiírásban megjelölt mentességi idõtartamra köthetõ. A pályázaton történõ kapacitásfejlesztés elnyerése nem mentesíti a kérelmezõt a GET 20/A. §-a és e §
szerinti mentességi eljárás lefolytatása alól.
(5) A miniszter mentességre vonatkozó határozatában
meg kell határozni a mentességgel érintett hozzáférési feltételt, a mentesség mértékét és a mentesség idõtartamát. A
felmentést megszerzõ engedélyes honlapján, továbbá a
rendszerirányító engedélyes informatikai platformján köteles feltüntetni a mentességgel érintett kapacitást és a
mentesség idõtartamát.”

28. §
A Vhr. 29. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„29. § (1) A fogyasztók földgázellátásba történõ bekapcsolásának szabályait az ÜKSZ és az Üzletszabályzatok,
valamint e rendelet 2. számú melléklete szerinti Gázellátási Közüzemi Szabályzat (a továbbiakban: GKSZ) és Gázelosztási Szabályzat (a továbbiakban: GESZ) tartalmazza.
(2) A szállítói, a tárolói és az elosztói engedélyes kapacitásigény-felmérést és 5 évre szóló fejlesztési tervet köteles készíteni, amelyet évente aktualizálni kell. Az aktualizált tervet a Hivatalnak meg kell küldeni. A Hivatal indokolt esetben felszólíthatja az engedélyest a fejlesztési terv
módosítására.
(3) A GET 25. §-ának (4) bekezdése szerint a fogyasztó
bekapcsolása miatt felmerült indokolt költség nem lehet
magasabb, mint az adott fogyasztó kapacitásigényére jutó
szükséges és igazolt beruházási költség.”
29. §
(1) A Vhr. a következõ alcímmel és 29/A. §-sal egészül
ki:
„Célvezeték
(A GET 27. §-ához)
29/A. § (1) A nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztó vagy a megbízásából eljáró beruházó írásbeli megkere-
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sésére az elosztói, illetve szállítói engedélyes köteles
nyilatkozatot tenni, amelybõl megállapítható, hogy a fogyasztó földgázzal nem ellátott és korábban nem épült ki
az ellátását lehetõvé tevõ elosztó vagy szállító vezetékrendszer, annak létrehozására vonatkozó csatlakozási
megállapodással nem rendelkezik, vagy a fogyasztóhoz
már kiépített fogyasztási helyre az érintett engedélyes nem
rendelkezik a fogyasztói igényeknek megfelelõ szabad kapacitással.
(2) Amennyiben az elosztói, illetve szállítói engedélyes
az (1) bekezdésben foglalt megkeresésre úgy nyilatkozik,
hogy a megfelelõ elosztói, illetve szállítói kapacitás már
rendelkezésére áll, a nyilatkozat kiadásával egyidejûleg
a feljogosított fogyasztónak vagy megbízottjának köteles azt igazolni, bemutatva a kapacitás igénybevételével
kapcsolatos, a fogyasztó által fizetendõ díjakat, költségeket is.
(3) Amennyiben az érintett engedélyes az (1) bekezdésben meghatározottak szerint nyilatkozik, köteles megadni
– a célvezeték csatlakozásához és mûködéséhez szükséges
mûszaki és pénzügyi feltételekkel együtt – azt az elosztói,
illetve a szállítói vezetékrendszeren lévõ, az együttmûködõ földgázrendszer ellátásbiztonságát nem veszélyeztetõ,
összességében a fogyasztó számára legkedvezõbb csatlakozási pontot, ahol a feljogosított fogyasztó a célvezetékkel csatlakozni tud. Az engedélyes a csatlakozási pont
megjelölése mellett kapacitásnyilatkozat kiadására is köteles.
(4) A célvezetéknek az elosztó, illetve szállító vezetékrendszerre történõ rácsatlakozásáért fizetendõ hozzájárulás nem haladhatja meg a beruházás szükséges és igazolt
költségét.
(5) Az érintett engedélyes köteles az (1)–(3) bekezdésben meghatározott nyilatkozatokat és igazolásokat a feljogosított fogyasztónak vagy a megbízásából eljáró beruházónak az (1) bekezdés szerinti megkeresésére a kézhezvételtõl számított 30 napon belül kiadni.
(6) Amennyiben az engedélyes az (5) bekezdés szerinti
megkeresésre nem válaszol vagy az (1)–(3) bekezdésben
meghatározott nyilatkozatokat és igazolásokat az elõírt
tartalommal határidõben nem adja ki, a Hivatal az engedélyessel szemben a GET 13. §-ában meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazza. Az engedélyes nyilatkozata
hiányában a Hivatal úgy tekinti, hogy az engedélyes nem
rendelkezik szabad kapacitással. Az így engedélyezett célvezeték esetén, az ebbõl származó, az engedélyesnél keletkezõ pénzügyi és jogkövetkezmények az engedélyest terhelik.
(7) A feljogosított fogyasztó vagy a megbízásából eljáró
beruházó az (1)–(3) bekezdésben meghatározott nyilatkozatokat és igazolásokat, valamint a célvezeték részletes
mûszaki leírását a létesítéshez szükséges elõzetes hozzájárulás iránti kérelem mellékleteként köteles a Hivatalhoz
benyújtani.”
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(2) A Vhr. a következõ alcímmel és 29/B–29/F. §-okkal
egészül ki:
„Telephelyi vezeték
(A GET 27/A. §-ához)
29/B. § (1) Telephelyi vezeték mûszaki átminõsítésére a
GET 56. §-a (2) bekezdésének g) pontja alapján a csatlakozóvezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó
mûszaki-biztonsági elõírásokat tartalmazó külön jogszabály rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.
(2) A csatlakozó-, illetve a fogyasztói vezeték telephelyi
vezetékké történõ átminõsítése iránti kérelem beadásával
egyidejûleg a kérelmezõnek a telephelyi vezeték mûködtetése iránti kérelmet is be kell nyújtani a Hivatalhoz. A telephelyi vezetékké történõ átminõsítésre és mûködtetésre
vonatkozó engedélyt egy eljárásban kell kiadni.
(3) A telephelyi vezeték engedélyesének rendelkeznie
kell:
a) a telephelyi vezeték üzemeltetési jogával;
b) a telephelyi vezeték üzemeltetésére vonatkozó
3 évre szóló üzleti tervvel;
c) olyan saját szervezettel, amellyel biztosítani tudja az
engedélyköteles tevékenység folytatását;
d) a tevékenység normál üzemmenetétõl eltérõ körülmények közötti folytatásához szükséges szervezeti, szabályzati, tárgyi és személyi feltételekkel.
(4) A csatlakozó-, illetve fogyasztói vezeték telephelyi
vezetékké történõ átminõsítésére és mûködtetésére vonatkozó engedély iránti kérelemhez e rendelet 9. számú mellékletében megjelölt dokumentumokat kell mellékelni.
Amennyiben az átminõsítés és mûködtetés érinti a GET
27/A. §-ának (3) bekezdésében foglaltakat, a kérelmezõnek az ott elõírtakat is megfelelõen csatolni kell.
(5) A Hivatal a GET 27/A. §-ának (1) bekezdése szerinti
eljárásban jogosult az érintettektõl bekérni minden olyan
nyilatkozatot, okiratot, egyéb bizonyítékot, amelyet a határozatának meghozatalához szükségesnek tart. A csatlakozó-, illetve fogyasztói vezeték tulajdonosa vagy üzemeltetõje a Hivatal felhívására az elõírtaknak köteles határidõben eleget tenni.
(6) A Hivatal az e rendelet hatálybalépését követõen létesített új csatlakozó-, illetve fogyasztói vezeték telephelyi
vezetékké történõ átminõsítését csak abban a rendkívüli
esetben engedélyezi, ha a fogyasztó elosztó- vagy szállítóvezeték rendszerhez történõ csatlakozása a telephelyi vezetékhez történõ csatlakozás költségeihez képest indokolatlanul nagy költséggel vagy nehézséggel járna. Az elosztói vagy szállítói engedélyes köteles meghatározni a telephelyi fogyasztó elosztó- vagy szállítóvezeték-rendszerhez
való csatlakozásának mûszaki feltételeit és a külön jogszabályban meghatározott díját.
29/C. § (1) Telephelyi vezeték csak a Hivatal által a
GET, illetve e rendelet elõírásai szerint kiadott telephelyi
vezeték mûködtetési engedély alapján üzemeltethetõ. A
Hivatal által kiadott telephelyi vezeték mûködtetési engedély alapján a telephelyi vezeték engedélyese jogosult és
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köteles a telephelyi fogyasztók részére – a telephelyi vezetékes szolgáltatást is magában foglaló – földgázellátásra,
illetve a közüzemi és nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztók esetében telephelyi vezetékes szolgáltatást nyújtani és biztosítani a gázforgalmazással és elszámolással
kapcsolatos, ÜKSZ szerinti adatszolgáltatást.
(2) Az elosztói, illetve szállítói engedélyes felelõssége a
telephelyi fogyasztókkal szemben a földgáznak az elosztó-, illetve szállítóhálózat csatlakozási pontján történõ rendelkezésre bocsátására terjed ki. A telephelyi vezeték engedélyese felelõs a telephelyi vezeték mûködtetéséért, a
földgáznak a csatlakozási ponttól a telephelyi fogyasztókhoz történõ eljuttatásáért, valamint – eltérõ megállapodás
hiányában – a nem közüzemi és a nyilvántartásba nem vett
feljogosított fogyasztók folyamatos földgázellátásáért.
(3) Amennyiben a telephelyen belüli csatlakozó-, illetve
fogyasztói vezeték, vagy telephelyi vezeték és a szállítóvagy elosztóvezeték csatlakozási pontján egynél több közüzemi, illetve nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztó
vételez, vagy egynél több kereskedõ, illetve közüzemi
szolgáltató ad át földgázt, a telephelyi vezeték engedélyese, vagy ilyen engedéllyel nem rendelkezõ telephelyi vezetéken keresztül földgázt értékesítõ gazdálkodó szervezet
köteles:
a) a csatlakozó szállítói vagy elosztói engedélyessel
megkötött, e rendelet 4. §-ának (13) bekezdésében foglalt
együttmûködési megállapodással rendelkezni;
b) az adott csatlakozási pontra az ÜKSZ-ben meghatározott elszámolási feladatokat teljesíteni.
(4) Amennyiben a GET 27/A. §-ának (1) bekezdése
alapján a telephelyen belüli csatlakozó-, illetve fogyasztói
vezetéken ellátott felhasználó a továbbadást biztosító vezeték telephelyi vezetékké nyilvánítását a Hivatalnál kérelmezi, e kérelme mellékleteként köteles benyújtani az
igényét megalapozó okiratokat és mindazon dokumentumokat, amelyek az érintett vezeték üzemeltetõjével való
egyeztetés sikertelenségét alátámasztják. Amennyiben a
Hivatal a vezetéket telephelyi vezetékké nyilvánítja, a telephelyi vezeték üzemeltetõje a Hivatal határozatának
kézhezvételétõl számított 60 napon belül köteles a
GET-ben és e rendeletben foglaltaknak megfelelõen telephelyi vezeték mûködtetésére vonatkozó engedély iránti
kérelmet elõterjeszteni.
(5) Ha a telephelyi vezeték üzemeltetõje a (4) bekezdésben meghatározott határidõt elmulasztja, vagy a Hivatal a
mûködési engedély iránti kérelmet elutasítja, a Hivatal a
GET 27/A. §-ának (6) bekezdése alapján a GET 13. §-ának
(7) bekezdése szerinti határozattal a telephelyi vezeték
üzemeltetésére elosztói engedélyest jelöl ki, aki jogosult a
telephelyi vezeték üzemeltetésre a költségeit fedezõ külön
díjat szedni, mivel e tevékenysége nem minõsül elosztói
tevékenységnek. A közüzemi fogyasztóként vételezõ fogyasztók ellátására a Hivatal közüzemi szolgáltatót jelöl
ki. A nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztónak és
közüzemi fogyasztónak nem minõsülõ telephelyi fogyasztó az ellátása érdekében köteles szerzõdni a kijelölt telep-
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helyi vezeték üzemeltetõvel, és közüzemi szerzõdést kötni
a területileg illetékes közüzemi szolgáltatóval az elosztói
és telephelyi vezeték csatlakozási pontjára.
(6) Az elosztói engedélyes kijelölése esetén a telephelyi
vezeték tulajdonosa köteles tûrni a kijelölt elosztói engedélyes üzemeltetéssel kapcsolatos tevékenységét, és ehhez
a szükséges támogatást megadni.
(7) A Hivatal a GET 27/A. §-ának (6) bekezdése alapján
a telephelyi vezetéket elosztói vezetékké nyilváníthatja,
amennyiben a területileg illetékes bányafelügyelet a telephelyi vezetéket elosztó hálózattá minõsítette.
(8) Az elosztóvezetékké nyilvánítás esetén a kijelölt
elosztói engedélyes köteles a telephelyi fogyasztókkal,
vagy az õket ellátó közüzemi szolgáltatóval elosztóhálózat
használati szerzõdést kötni.
(9) Telephelyi vezeték elosztóvezetékké történõ minõsítése esetén a telephelyi fogyasztókat külön díjfizetési és
költségtérítési kötelezettség nélkül megilletik a csatlakozási jogok, amennyiben annak mértéke vagy összege nem
haladja meg a telephelyet megilletõ vásárolt kapacitást. A
telephelyi vezeték üzemeltetõje köteles az elosztóhálózattá minõsítéséig a telephelyi vezetékhez való hozzáférést
változatlan feltételekkel biztosítani.
29/D. § (1) A telephelyi fogyasztók földgázellátásának,
illetve vezetékes szolgáltatással történõ ellátásának feltételei nem adhatnak alapot visszaélésre.
(2) A telephelyi vezeték engedélyese a telephelyi vezetékes szolgáltatás keretében köteles a telephelyi fogyasztók számára a (4) bekezdésben meghatározott díj ellenében hozzáférést és a telephelyi vezeték mûködtetését biztosítani.
(3) Nem közüzemi és nyilvántartásba nem vett feljogosított telephelyi fogyasztó esetében a telephelyi vezeték
engedélyese által átadott földgáz átlagára nem haladhatja
meg az ugyanazon üzleti évben beszerzett földgázmennyiség átlagárát, kiegészítve az eltérõ fogyasztói szokások
miatt keletkezõ többletköltségekkel. Az engedélyes a
(4) bekezdésben meghatározott vezetékes szolgáltatási díjat is igényelheti.
(4) A telephelyi vezeték engedélyese a telephelyi vezetékes szolgáltatást a telephelyi fogyasztó részére méltányos, költségalapú térítés ellenében köteles nyújtani. Ha a
felek a vezetékes szolgáltatás ellenértékében nem tudnak
megállapodni, a térítés alapját a vezetékes szolgáltatás igazolt költségei és az erre számított, az elosztóvezeték-rendszerre alkalmazott – külön jogszabályban meghatározott – tõkeköltség képezi.
(5) A telephelyi vezeték engedélyese a nem közüzemi és
nyilvántartásba nem vett feljogosított telephelyi fogyasztónak nyújtott ellátás, illetve vezetékes szolgáltatás után
kiállított számlában vagy bizonylatban tájékoztató adatként megbontva köteles feltüntetni az általa, a külön jogszabály alapján megfizetett vagy megfizetendõ hatósági
díjakat és az általa nyújtott telephelyi vezetékes szolgáltatás díját is.
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(6) Amennyiben a telephelyi fogyasztóként vételezõ
felhasználó közüzemi fogyasztóvá vagy nyilvántartásba
vett feljogosított fogyasztóvá kíván válni, és ennek érdekében a telephelyi vezeték engedélyesével kötött földgázellátási szerzõdését felmondja, a telephelyi vezeték engedélyese továbbra is köteles a telephelyi fogyasztót földgázellátásban részesíteni addig, amíg a telephelyi fogyasztó ellátása más módon nem válik biztosítottá.
(7) Amennyiben a közüzemi fogyasztóként vagy nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztóként vételezõ telephelyi fogyasztó a telephelyi vezetékes szolgáltatást kívánja megszüntetni, és az erre vonatkozó szerzõdését felmondja, a telephelyi vezeték engedélyese továbbra is köteles a telephelyi fogyasztót telephelyi vezetékes szolgáltatásban részesíteni – az eredeti szerzõdésben foglalt díjtétel megfizetése mellett – addig, amíg a telephelyi fogyasztó ellátása más módon nem válik biztosítottá.
29/E. § (1) A telephelyi vezeték engedélyese köteles a
telephelyi vezetéket a GET, e rendelet, valamint a külön
jogszabályok rendelkezései szerint folyamatosan üzemeltetni, továbbá azt olyan módon fenntartani, karbantartani
és fejleszteni, hogy az megbízhatóan és üzembiztosan mûködjön.
(2) A telephelyi vezeték engedélyese köteles üzemviteli
naplót vezetni a telephelyi fogyasztóit érintõ üzemszünetekrõl, üzemzavarokról, korlátozásokról.
(3) A telephelyi fogyasztó jogosult az üzemviteli naplóba betekinteni, arról másolatot vagy kivonatot kérni, valamint a (2) bekezdésben meghatározott eseményekkel kapcsolatosan a telephelyi vezeték engedélyesétõl tájékoztatást kérni, továbbá az üzemviteli naplóban ellenvéleményét, állásfoglalását feltüntetni.
(4) E rendeletnek a telephelyi vezetékre vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott telephelyi fogyasztói jogokat a telephelyi vezeték engedélyese egyoldalúan nem korlátozhatja.
(5) A telephelyi vezeték engedélyese köteles az elõre
tervezhetõ éves rendes karbantartási, felújítási munkálatokról, az ezzel kapcsolatos szüneteltetés kezdõ idõpontjáról és várható idõtartamáról az érintett fogyasztókat a szünetelés megkezdését megelõzõen legalább 15 nappal értesíteni.
(6) Üzemi események esetén az engedélyköteles telephelyi vezeték engedélyese 3 órán belül köteles az általa ellátott fogyasztót értesíteni a bekövetkezett eseményrõl és
annak várható hatásairól, kivéve, ha ezen idõtartamon belül a hibát elhárította. Az engedélyes ez utóbbi esetben is
köteles a hibának, illetve az elhárítására alkalmazott intézkedésnek az üzemviteli naplóban történõ rögzítésére.
29/F. § (1) A telephelyi vezeték engedélyese köteles a
telephelyi fogyasztóval, illetve közüzemi fogyasztó esetében a fogyasztó képviseletében eljáró közüzemi szolgáltatóval a telephelyi vezetékre csatlakozási és vezetékes szolgáltatási szerzõdést kötni.
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(2) A telephelyi fogyasztóval kötött csatlakozási és vezetékes szolgáltatási szerzõdésnek legalább a következõket tartalmaznia kell:
a) a kapcsolódási pont(ok) helyének meghatározását;
b) a telephelyi vezeték kapacitását és mûszaki jellemzõit;
c) a telephelyi fogyasztó részére a kapcsolódási ponton
rendelkezésére álló teljesítményt, annak megjelölésével,
hogy a rendelkezésre álló teljesítmény idõlegesen vagy
véglegesen kerül-e a fogyasztónak átadásra;
d) a fogyasztói berendezés mûszaki jellemzõit;
e) a telephelyi vezetékhez történõ csatlakozás pénzügyi
és mûszaki feltételeit, a bekapcsolás szabályait;
f) a szolgáltatott földgáz mûszaki jellemzõit;
g) a telephelyi vezetéken keresztül igénybe vett földgáz mérésére vonatkozó rendelkezéseket, különös tekintettel a méréssel kapcsolatos üzemeltetõi és fogyasztói kötelezettségekre, a mérési idõszakok meghatározására, a
mérõk tulajdonjogának, elhelyezésének, felszerelésének,
karbantartásának, cseréjének szabályaira;
h) a számlázás és a számla kifogás szabályait;
i) a díjfizetés részletes szabályait;
j) a kölcsönös tájékoztatási kötelezettség, valamint a
felek közötti adatszolgáltatás szabályait;
k) a fogyasztói panaszok kezelésének rendjét;
l) a üzemviteli naplóra vonatkozó rendelkezéseket;
m) az éves rendes karbantartás és az üzemzavar vagy
egyéb üzemi esemény bekövetkezése esetén alkalmazandó
korlátozás szabályait;
n) a szerzõdésszegés szabályait, különösen a szabálytalan vételezésre, valamint a telephelyi fogyasztónak a telephelyi vezetékes szolgáltatásból történõ idõleges vagy
végleges kizárásának eseteire vonatkozó rendelkezéseket;
o) a jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket.”

30. §
(1) A Vhr. 30. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[(1) A GET 28. §-ának (9) bekezdése szerinti, üzemzavar vagy forráshiány miatt szükségessé vált fogyasztáskorlátozásra történõ felkészülést a következõk szerint kell végrehajtani:]
„a) a szállítói és elosztói engedélyesek kötelesek a korlátozási sorrend összeállításához szükséges adatokat
összegyûjteni a velük kapcsolatban álló rendszerhasználóktól, és azokat megküldeni a rendszerirányító és a Hivatal részére minden év augusztus 1. napjáig;”
(2) A Vhr. 30. §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[30. § (1) A GET 28. §-ának (9) bekezdése szerinti,
üzemzavar vagy forráshiány miatt szükségessé vált fogyasztáskorlátozásra történõ felkészülést a következõk
szerint kell végrehajtani:]
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„e) az engedélyesek kötelesek a korlátozási sorrendhez
szolgáltatott adataikat folyamatosan naprakészen tartani,
és jogosultak azok valódiságáról, alkalmazhatóságáról az
érintett rendszerhasználóknál meggyõzõdni;”
(3) A Vhr. 30. §-ának (1) bekezdése a következõ i) és
j) pontokkal egészül ki:
[30. § (1) A GET 28. §-ának (9) bekezdése szerinti,
üzemzavar vagy forráshiány miatt szükségessé vált fogyasztáskorlátozásra történõ felkészülést a következõk
szerint kell végrehajtani:]
„i) a földgáz közüzemi nagykereskedõk, közüzemi szolgáltatók, kereskedõk, valamint az elosztói vagy szállítói
engedélyessel szerzõdéses kapcsolatban álló nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztók kötelesek minden év július 31-ig megküldeni – az ÜKSZ-ben elõírt tartalommal –
a korlátozási besoroláshoz szükséges adataikat;
j) azon elosztói vagy szállítói engedélyessel szerzõdéses kapcsolatban álló nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztókat, amelyek nem tesznek eleget az i) pontban
meghatározott kötelezettségüknek, az elosztói, illetve
szállítói engedélyes köteles az I. korlátozási kategóriába
sorolva nyilvántartásba venni.”
(4) A Vhr. 30. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A fogyasztói korlátozást a GET 16. §-a (2) bekezdésének d) pontja alapján a rendszerirányító rendeli el a
Hivatal egyidejû tájékoztatása mellett, egyben javaslatot
tesz a szükséges további intézkedések megtételére.”

31. §
A Vhr. 31. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) Amennyiben a fogyasztót a szükségessé vált korlátozás során részlegesen vagy teljes mértékben kizárták, részére a betáplálási pontokon szerzõdés szerint rendelkezésre álló – és a korlátozás életbeléptetésekor nominált –
földgázmennyiséget a rendszerirányító a szükséges mértékben a korlátozás idõtartama alatt egyensúlyozó gázként, az ÜKSZ-ben korlátozás esetére meghatározott elszámolási rend szerint jogosult átvenni. Ennek érdekében
a korlátozás idõtartamára a rendszerhasználók kötelesek a
szerzõdésük szerint rendelkezésre álló földgázmennyiséget – az ÜKSZ-ben meghatározott módon – felajánlani a
rendszerirányító részére.
(3) A korlátozás idõtartama alatt a rendszeregyensúly
fenntartásának, illetve létrehozásának érdekében a termelõ
a belföldi saját termelése révén, továbbá a kereskedõ és a
közüzemi nagykereskedõ a részére a betáplálási pontokon
szerzõdés szerint rendelkezésre álló (nominált) földgázmennyiséget köteles a rendszerirányítónak felajánlani, és a
szükséges mértékben rendelkezésre bocsátani. A rendszerirányító által a rendszeregyensúly fenntartásának, illetve
létrehozásának céljából végzett földgázvásárlás és -értéke-
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sítés nem minõsül kereskedelmi tevékenységnek. A korlátozás során a rendszerirányító által igénybe vett földgáznak az érintett fogyasztókkal, a kereskedõkkel, a közüzemi
nagykereskedõvel, illetve a termelõvel történõ elszámolása a rendszerirányító feladata.”

32. §
(1) A Vhr. 32. §-ának (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A szállítói, tárolói, illetve elosztói engedélyes köteles az általa üzemeltetett rendszer szabad kapacitásáról
adatot szolgáltatni a rendszerirányító által mûködtetett, e
rendeletben meghatározott informatikai platformra. A határon keresztüli földgázszállító vezeték lekötött be- és kiszállítási kapacitására, valamint a szabad kapacitásra vonatkozó adatszolgáltatás és nyilvánosságra hozatal részletes szabályait az ÜKSZ tartalmazza.
(2) A rendszerhez való hozzáférést a hozzáférésre jogosult vagy megbízottja kezdeményezi az ÜKSZ-ben szabályozott módon, a szállítói, tárolói, illetve elosztói engedélyeshez benyújtott kapacitásigény-bejelentés alapján. A
szállítói és elosztói engedélyesek a háztartási fogyasztók
és a külön jogszabályban meghatározott kommunális fogyasztókat követõen jogosultak a veszteségeikhez és technológiai célú felhasználásukhoz kapacitást lekötni a szállítórendszeren.
(3) A rendszer szabad kapacitásainak lekötését részletesen az ÜKSZ szabályozza.”
(2) A Vhr. 32. §-ának (9)–(12) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(9) A termelõ az általa termelt földgáz mértékéig csak
gázmérõ, nyomásszabályzó és gázminõség-ellenõrzõ
rendszeren keresztül csatlakozhat a szállító-, illetve az elosztórendszerhez. A termelõ elosztóvezetékre történõ közvetlen csatlakozása esetén a földgáz szagosítása a termelõ
feladata, amelyért a szállítórendszeren alkalmazott szagosítási díjtételt jogosult érvényesíteni.
(10) A nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztó szállító- vagy elosztóvezetékre való csatlakozása és azok használata során az eljárási rend és mûszaki feltételek tekintetében az ÜKSZ és GESZ rendelkezései szerint kell eljárni.
(11) A közüzemi nagykereskedõi engedélyes az igazolt
fogyasztási igénynek megfelelõ szállítási, illetve tárolói
kapacitást köthet le. A szállítói és tárolói engedélyesnél lekötött kapacitást a fogyasztói szerzõdés megszûnésének
napjával köteles csökkenteni az ÜKSZ alapján meghatározott kapacitással.
(12) A közüzemi szolgáltatói engedélyes az igazolt fogyasztási igénynek megfelelõ elosztási kapacitást köthet
le. Az elosztói engedélyesnél lekötött kapacitást a fogyasztói szerzõdés megszûnésének napjával köteles csökkenteni a nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztóra
jutó résszel.”
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(3) A Vhr. 32. §-a (13) bekezdésének b) és c) pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[(13) Igazolt fogyasztói igény]
„b) a közüzemi szolgáltató esetében a gázmennyiség-,
illetve a gázteljesítmény-igényre vonatkozó tényadatok
alapján a gyakorlatban használatos elõzetes becslési módszerek alapján becsült fogyasztói igény, számításba véve a
közüzemi fogyasztók leszerzõdött, vagy szándéknyilatkozattal bejelentett fogyasztási igényét és az engedélyes
feljogosított fogyasztóinak bejelentett piacra lépési szándékát,
c) a nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztó kereskedelmi szerzõdésében rögzített kapacitás,”
(4) A Vhr. 32. §-a a következõ (14) bekezdéssel egészül
ki:
„(14) A tárolói engedélyes üzletszabályzatában köteles
részletesen kidolgozni a GET 30. § (3) bekezdésében meghatározott fennmaradó szabad kapacitása értékesítésének
kereskedelmi feltételeit és a hozzá kapcsolódó eljárásrendet.”

33. §
A Vhr. a következõ alcímmel és 32/A–32/C. §-okkal
egészül ki:
„A feljogosított fogyasztók
(A GET 36. §-ához)
32/A. § (1) A feljogosított fogyasztó a földgázvásárlásra
irányuló kereskedelmi szerzõdésének megkötését megelõzõen köteles kezdeményezni a nyilvántartásba vételét annál az elosztói vagy szállítói engedélyesnél, amelynek a
rendszeréhez közvetlenül, földgáz termelõi rendszerrõl
közvetlenül, vagy telephelyi vezetékrõl ellátott fogyasztó
esetén közvetve csatlakozik.
(2) Az elosztói vagy szállítói engedélyes a feljogosított
fogyasztót kérelmére, külön eljárás nélkül, a kérelem beérkezésétõl számított három munkanapon belül köteles nyilvántartásba venni, és egyidejûleg a feljogosított fogyasztónak a nyilvántartásba vételrõl igazolást adni.
(3) Az elosztói vagy szállítói engedélyes a nyilvántartásba vételt csak akkor tagadhatja meg, ha a fogyasztó a
nyilvántartásba vételhez szükséges adatokat hiánypótlásra
történõ felhívás ellenére sem adta meg.
(4) A nyilvántartásba vétellel egyidejûleg a feljogosított
fogyasztó köteles közüzemi szerzõdését a GET 36. §-ának
(3) bekezdése szerinti határidõre a közüzemi szolgáltatójánál, vagy – szállítóvezetékrõl közvetlenül ellátott fogyasztó esetében – a közüzemi nagykereskedõnél felmondani.
Az általános szabályoktól eltérõen a forrásaukción induló
feljogosított fogyasztó jogosult a közüzemi szerzõdését a
forrásaukció befejezését követõ 5 munkanapon belül
felmondani, amennyiben a nyilvántartásba vétellel egyidejûleg bejelentette a közüzemi szolgáltatójánál a forrás-
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aukción történõ indulás szándékát, és megjelölte a közüzembõl történõ kilépés idõpontját.
(5) A közüzemi szerzõdés felmondása esetén a közüzemi nagykereskedõ:
a) amennyiben június 15-ig a felmondás írásban megérkezik, köteles 5 munkanapon belül a regisztrált feljogosított fogyasztó számára az ÜKSZ alapján allokált tárolói
mobil és ki-betárolási kapacitásokat, valamint a tárolótöltéshez szükséges határkapacitást átadni, a tárolói és szállítói szerzõdéseit ennek megfelelõen módosítani. A közüzemi nagykereskedõ ellátási kötelezettsége miatt a tároló töltéséhez szükséges határkapacitás átadására csak április
15-ét meghaladóan kötelezhetõ. A szerzõdések ilyen módosítása nem tekintendõ szerzõdésszegésnek, továbbá az
költség- és kötbérmentes;
b) amennyiben az írásbeli felmondás június 15. után érkezik, a közüzemi nagykereskedõ köteles az ÜKSZ alapján allokált tárolói mobil és kitárolási kapacitásokat a felmondást követõ elsõ gáznapra átadni. A tárolói szerzõdések ilyen módosítása nem tekintendõ szerzõdésszegésnek,
továbbá az költség- és kötbérmentes. A betárolt mobil
földgázkészletet a közüzemi nagykereskedõ köteles átadni
és a regisztrált feljogosított fogyasztó, illetve annak kereskedõje köteles átvenni a miniszter által külön jogszabályban meghatározott számítási eljárással képzett áron.
(6) A közüzemi szolgáltató és a közüzemi nagykereskedõ a szállítói, tárolói, illetve elosztói engedélyessel kötött
kapacitáslekötési szerzõdéseit a közüzemi szerzõdés megszûnését követõ elsõ gáznaptól kezdõdõ hatállyal köteles
módosítani a fogyasztó által a közüzemben lekötött és az
ÜKSZ kapacitásmegfeleltetési elõírásai szerint meghatározott kapacitások mértékével, amelyet a fogyasztói kérelem kézhezvételétõl számított 30 napon belül írásban igazol a fogyasztó felé, mellékelve a pénzügyi elszámoláshoz
szükséges részszámlát. E szerzõdésmódosítás során a szerzõdõ felek kötelesek egymással együttmûködni. A szerzõdésmódosításra hivatkozással egyik fél sem jogosult kötbérre, illetve kártérítésre vagy más igény érvényesítésére.
(7) Amennyiben a nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztó a kereskedõvel kötött földgázvásárlási szerzõdését felmondja és az ellátása érdekében más kereskedõvel
köt szerzõdést, vagy földgázellátásáról saját maga gondoskodik, a korábbi kereskedõje köteles átadni a nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztó részére az ÜKSZ-ben
meghatározott módon lekötött kapacitásokat és az átadott
kapacitásokkal csökkenteni a tárolói és elosztói, illetve
szállítói engedélyessel adott gázévre kötött szerzõdéseit,
amelyet a fogyasztói kérelem kézhezvételétõl számított
15 napon belül írásban igazol a fogyasztó felé. A szerzõdésmódosításra hivatkozással egyik fél sem jogosult kötbérre, illetve kártérítésre vagy más igény érvényesítésére.
(8) A nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztó köteles közvetlenül vagy kereskedõjén, mérlegkör tagsága esetén a mérlegkör felelõsén keresztül az ÜKSZ rendelkezései szerinti nominálást elvégezni, és a rendszerszintû szolgáltatásokra a rendszerirányítóval szerzõdést kötni.
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32/B. § (1) A nyilvántartást vezetõ engedélyes a nyilvántartás adatairól a Hivatalt az eseti adatszolgáltatást elrendelõ határozatban elõírt adatlapon tájékoztatja.
(2) A nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztó szerzõdésben rögzített kapacitáslekötését az illetékes szállítói
vagy elosztói engedélyes a feljogosított fogyasztó kérésére
harmadik személyek felé köteles igazolni.
(3) A határkeresztezõ szállító kapacitáshoz való hozzáférési engedéllyel rendelkezõ, nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztó a földgázvásárlásairól nyilvántartást vezet.
(4) A határkeresztezõ szállító kapacitáshoz való hozzáférési engedéllyel rendelkezõ, nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztó földgázvásárlásairól szerzõdéses évenként jelentést készít a Hivatal által az eseti adatszolgáltatást elrendelõ határozatban elõírt adatlapon, amelyet a tárgyévet követõ hónap utolsó napjáig megküld a Hivatalnak.
(5) A Hivatalt a feljogosított fogyasztó nyilvántartásba
vételével kapcsolatban megilletik a GET 4. §-a (1) bekezdésének i) és j) pontjaiban meghatározott jogok.
32/C. § (1) A GET 36. §-ának (5) bekezdése szerinti
nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztó a közüzembe
történõ visszatérési igényét írásban köteles jelezni a területileg illetékes közüzemi szolgáltatónak, megjelölve a
visszatérés tervezett idõpontját. A visszatérési igény bejelentéséhez mellékeli az igénybejelentéskor lekötött kapacitásait bizonyító igazolást. A visszatérés elfogadott idõpontját a közüzemi szolgáltató 15 munkanapon belül írásban visszaigazolja a feljogosított fogyasztó részére.
(2) A GET 36. §-ának (8) bekezdése szerinti visszatérés
esetében a nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztó a
közüzembe történõ visszatérési igényét írásban köteles jelezni a területileg illetékes közüzemi szolgáltatónak. A
visszatérési igény bejelentéséhez mellékeli az igénybejelentéskor lekötött kapacitásait bizonyító igazolást. A közüzemi szolgáltató köteles a GET 31. §-ának (1) bekezdésében meghatározott fogyasztók visszatérési igényét a bejelentés kézhezvételétõl számított 5 munkanapon belül teljesíteni.
(3) A nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztó a közüzemi fogyasztói körbe történõ, a GET 36. §-ának (5) és
(8) bekezdése szerinti visszatérése esetén a közüzemi
nagykereskedõvel vagy közüzemi szolgáltatóval kötött
közüzemi szerzõdésérõl az érintett szállítói vagy elosztói
engedélyest egyidejûleg tájékoztatja.
(4) A nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztó közüzemi szerzõdésének hatálybalépését követõ 8 napon belül köteles a nyilvántartásból való törlését az érintett szállítói vagy elosztói engedélyesnél kezdeményezni, aki a törlést soron kívül elvégzi, és errõl a Hivatalt havonta, összesített módon tájékoztatja.
(5) A nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztót a
GET 36. §-ának (7) bekezdésében meghatározott kapacitás jogok a közüzembe történõ visszatérése esetén is változatlanul megilletik, kivéve ha ezen kapacitását vagy egy
részét a szállítónak, elosztónak vagy tárolónak visszaadta,
vagy másodlagos kereskedelemben értékesítette.”
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A Vhr. 33. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„33. § A közüzemi fogyasztók és közüzemi szolgáltatók
közötti közüzemi szerzõdés kötelezõ tartalmi elemeit a
GET 39. §-ának (5) bekezdése, a közüzemi szerzõdés létrejöttének folyamatát a GKSZ tartalmazza.”

35. §
A Vhr. 34. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) A GESZ – a felek eltérõ megállapodása hiányában – alkalmazandó a szállító, illetve elosztó és a nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztó közötti kapcsolatrendszerre is.
(3) A közüzemi nagykereskedõ engedélyében nevesített
termelõi rendszerekrõl vezetékkel ellátott közüzemi földgázfogyasztókra vonatkozóan e rendelet 2. számú melléklete szerinti elõírásokat kell alkalmazni. E fogyasztók ellátása során a közüzemi nagykereskedõi engedélyes közüzemi szolgáltatónak minõsül, és a közüzemi nagykereskedõ
ezen közüzemi fogyasztók ellátását szolgáló vezetékek
üzemeltetésére köteles szerzõdést kötni az erre jogosult
szervezettel. E termelõi rendszerekrõl vezetékkel ellátott
fogyasztók köre a továbbiakban nem bõvíthetõ.”

36. §
A Vhr. 35. §-ának (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) A GET 51. §-ában foglaltak alapján a vállalkozás
egészére vonatkozó éves beszámolót a cégbírósághoz történõ benyújtásával egyidejûleg meg kell küldeni a Hivatalnak.
(4) A tevékenységek közötti felosztásra e rendelet
6. számú mellékletében meghatározott követelményeket
és módszereket kell alkalmazni.”

37. §
A Vhr. a következõ alcímmel, valamint 35/A. és
35/B. §-okkal egészül ki:
„A megfelelési szabályzatra,
valamint az éves megfelelési jelentésre vonatkozó
részletes szabályok
35/A. § (1) Az engedélyes köteles a megfelelési szabályzatban a következõ rendelkezések érvényre juttatásáról gondoskodni:
a) a szállítási, rendszerirányítási, illetve elosztási engedélyesi tevékenységet ellátó vállalkozás vezetõ állású
munkavállalója, továbbá azon, vezetõnek nem minõsülõ,
de az adott, vagy más engedélyköteles tevékenység füg-
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getlenségének befolyásolására alkalmas információkhoz
hozzáférõ munkavállalója – a szállítási, rendszerirányítási,
illetve elosztási engedélyesi tevékenységet ellátó vállalkozáson kívül – nem állhat más, a GET szerint engedélyköteles tevékenységet folytató vállalkozással munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban;
b) a GET 51/A. §-ában foglalt rendelkezéseknek történõ megfelelés, különös tekintettel az engedélyben foglalt
tevékenységek, valamint az azok végzéséhez szükséges
egyéb tevékenységek harmadik személy általi végzése
esetén elõírt adatkezelési szabályok és eljárások részletes
szabályozása;
c) az adatkezelés és az adatok hozzáférhetõvé tétele részletes szabályainak meghatározása, ideértve az integrált földgázipari vállalkozáson belüli, a szabályzat készítésére kötelezett engedélyest érintõ eljárásokat és szabályokat.
(2) A GET 51/A. §-ának (8) és (9) bekezdésében meghatározott megfelelési szabályzat és megfelelési jelentés
kötelezõ minimális tartalmi elemeit e rendelet 7. és 8. számú melléklete határozza meg.
(3) A rendszerirányítói engedéllyel is rendelkezõ szállítói engedélyes közös megfelelési szabályzatot, valamint
éves megfelelési jelentést köteles készíteni.
(4) Az elõzõ évrõl készült megfelelési jelentést a 8. számú mellékletben elõírtaknak megfelelõen minden év március 31-ig kell benyújtani.
35/B. § (1) Amennyiben a rendszerirányító korábbi vezetõ tisztségviselõje vagy vezetõ állású munkavállalója
más engedélyesnek vagy ez utóbbi kapcsolt vállalkozásának vezetõ tisztségviselõje vagy vezetõ állású munkavállalója lesz, köteles üzleti titokként kezelni a rendszerirányító üzleti titkain túlmenõen:
a) azokat az adatokat és más információkat, amelyek a
rendszerirányítónak a GET alapján végzett rendszerirányítási tevékenységével kapcsolatosak, illetve
b) a földgázpiac állapotát, az egyes piaci szereplõk tevékenységét, üzleti pozícióját jellemzõ, továbbá bármely más
üzleti szempontból hasznos, a jogszabályok alapján nyilvánosságra vagy az energetikai társaságok tudomására nem
hozott olyan adatokat, amelyek a rendszerirányítóval fennállott jogviszonya idõtartama alatt jutottak a tudomására.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában piaci szereplõnek
minõsül az engedélyes, illetve a fogyasztó.
(3) A földgáz határon keresztül történõ szállítása és az
azzal történõ külkereskedelem esetén piaci szereplõnek
minõsül valamennyi külföldi természetes személy és jogi
személy, akivel a felsorolt piaci szereplõk a földgáz határon keresztül történõ szállítása és az azzal történõ külkereskedelem lebonyolítása során jogviszonyba kerülnek.”

38. §
A Vhr. 36. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„36. § (1) A gázszolgáltatásról szóló 1994. évi XLI. törvény módosításáról szóló 1997. évi XX. törvény hatályba-
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lépését megelõzõen idegen ingatlanon megépült és üzembe helyezett földgázelosztó-vezetékek tekintetében,
amennyiben azok elhelyezésére a szolgalmi jog alapítása
az ingatlan-nyilvántartásba is bejegyzett módon nem történt meg, az engedélyes 2007. december 31-ig kérheti a
szolgalmi jognak az ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyeztetését. A bejegyzésre a területileg illetékes bányafelügyeletnek a gázelosztó-vezetékre kiadott használatbavételi engedélyére vonatkozó jogerõs határozata alapján kerülhet sor, amely az ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzésre alkalmas okirat.
(2) A GET hatálybalépését megelõzõen idegen ingatlanon megépült és üzembe helyezett olyan gázelosztó-vezetékek tekintetében, amelyek korábban egybefüggõ telephelyen belül csatlakozó-, illetve fogyasztói vezetékként
mûködtek és azok elhelyezésére a szolgalmi jog alapítása
az ingatlan-nyilvántartásba is bejegyzett módon nem történt meg, az engedélyes 2007. december 31-ig kérheti,
hogy a területileg illetékes bányafelügyelet – a szolgalmi
jog (vezetékjog) fennálltának, illetve keletkezése idõpontjának megállapításával együtt – a gázelosztó-vezetékre
fennmaradási engedélyt adjon ki. Az e rendelkezés szerinti
eljárásra az épített környezet alakításáról és védelmérõl
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 48. §-ában foglalt elõírások megfelelõen irányadók azzal az eltéréssel, hogy a
bányafelügyelet mûszaki-biztonsági okokból jogosult átalakítási kötelezettséget elõírni, továbbá, hogy a jogosultnak nem kell igazolnia építési jogosultságát. A bányafelügyelet szolgalmi jog (vezetékjog) fennálltát megállapító
fennmaradási engedélye az ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzésre alkalmas okirat.
(3) A szolgalmi jog (vezetékjog) alapításával összefüggõ kártalanítási igény elévülését az (1) bekezdésben meghatározottak szerint a bányafelügyelet által kiadott, a gázelosztó-vezetékre vonatkozó használatbavételi engedélyt
tartalmazó határozat jogerõre emelkedésének napjától, a
(2) bekezdésben meghatározottak szerint a fennmaradási
engedélyben meghatározott keletkezési idõponttól kell
számítani.”

39. §
A Vhr. a következõ alcímmel és 38. §-sal egészül ki:
„Az Európai Unió jogának való megfelelés
38. § (1) E rendelet a földgáz belsõ piacára vonatkozó
közös szabályokról és a 98/30/EK irányelv hatályon kívül
helyezésérõl szóló 2003. június 26-i 2003/55/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek való részleges megfelelést szolgálja.
(2) E rendelet az ipari végfelhasználók felé felszámított
gáz- és villamosenergia-díjak átláthatóságának javítását
célzó közösségi eljárásokról szóló 1990. június 29-i
90/377/EGK európai tanácsi irányelvnek való megfelelést
szolgálja.”
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(1) A Vhr. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
(2) A Vhr. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
(3) A Vhr. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
(4) A Vhr. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
(5) A Vhr. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
(6) A Vhr. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
(7) A Vhr. e rendelet 7. számú mellékletével megállapított 7. számú melléklettel egészül ki.
(8) A Vhr. e rendelet 8. számú mellékletével megállapított 8. számú melléklettel egészül ki.
(9) A Vhr. e rendelet 9. számú mellékletével megállapított 9. számú melléklettel egészül ki.
(10) A Vhr. e rendelet 10. számú mellékletével megállapított 10. számú melléklettel egészül ki.

41. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépéskor folyamatban lévõ ügyekben is
alkalmazni kell.
(2) A Vhr. 22/A. §-ának (4) bekezdése 2007. július 1-jén
lép hatályba.

42. §
(1) Az elosztói mûködési engedélyes e rendelet hatálybalépését követõ 90 napon belül köteles kezdeményezni az
elosztói vezeték tulajdonosánál új üzemeltetési szerzõdés
megkötését, vagy a hatályos szerzõdés módosítását,
amennyiben az üzemeltetési szerzõdés nem tartalmazza a
Vhr. 28. §-ának (2) bekezdésében elõírt kötelezõ tartalmi
elemeket.
(2) A Vhr. 22/A. §-a (1) bekezdésének b) pontjában
meghatározott, 100 m3/óra lekötött teljesítmény felett vételezõ fogyasztók listáját elsõ ízben 2006. április 15-ig kell
összeállítani, és meghatározni a rendszer mûködése szempontjából meghatározó rendszerhasználók jegyzékét, továbbá azt a rendszerirányítónak megküldeni.
(3) Az elosztói engedélyes e rendelet hatálybalépését
követõ 90 napon belül köteles a Vhr. 22/A. §-a (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott fogyasztásmérõ és
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adatátviteli berendezéssel ellátni azon 100 m3/óra értéket
meghaladó kapacitást lekötõ nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztókat, akik ilyen berendezéssel nem rendelkeznek.
(4) A földgáz elosztói és a közüzemi szolgáltatói engedélyes e rendelet kihirdetését követõ 30 napon belül a GET
3. §-ának 47–49. pontjai szerinti értelmezõ rendelkezések
figyelembevételével köteles bejelenteni a Hivatalnak az
általa már ellátott, illetve a földgázellátásba bekapcsolt települések, településrészek, területek megnevezését, és
egyidejûleg a változásoknak megfelelõen köteles a mûködési engedélye módosítását is kérelmezni. A földgáz közüzemi nagykereskedõ köteles az általa közvetlenül kiszolgált közüzemi fogyasztók fogyasztási helyét helyrajzi
szám alapján területként megjelölni, és ennek megfelelõen
e rendelet kihirdetését követõ 30 napon belül a mûködési
engedélye módosítását kérelmezni.

43. §

A szállítói, rendszerirányítói, illetve elosztói engedélyesek a megfelelési szabályzatot a GET 51/A. §-ának (8) és
(9) bekezdésében, valamint a Vhr. 7. számú mellékletében
elõírtaknak megfelelõen 2006. március 31-ig kötelesek elkészíteni, és jóváhagyásra a Hivatal részére benyújtani.
Amennyiben a megfelelési szabályzat a Hivatal elõzetes
tájékoztatása után módosításra kerül, azt az érintett engedélyes köteles a Hivatalhoz jóváhagyásra benyújtani.

44. §
(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény végrehajtásáról szóló 180/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: VET Vhr.) a következõ 1/E. és 1/F. §-okkal egészül ki:
„1/E. § (1) A Hivatal a Ket. 76. §-ában meghatározottak
szerint a fogyasztói panaszok elintézése, valamint a VET
103. §-ának (1)–(3) bekezdésében foglaltak tekintetében a
közérdek és az ügyfél szempontjából is elõnyös rendezés
érdekében határozathozatal helyett az ügyféllel hatósági
szerzõdést köthet.
(2) A hatósági szerzõdés megkötését mind az ügyfél
mind a Hivatal kezdeményezheti.
(3) Amennyiben több ügyfél közösen kéri a Hivatal jóváhagyó határozatát, és határozathozatal helyett hatósági
szerzõdés megkötésére kerül sor, a szerzõdés érvényességének feltétele, hogy azt valamennyi ügyfél aláírja.
1/F. § (1) A Hivatal e rendelet 36. számú mellékletében
felsorolt közérdekûnek nyilvánított határozatait a honlapján teszi közzé.
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(2) A közérdekûnek nyilvánított határozatoknak a Hivatal csak azon pontjait teszi közzé, amelyek állam- vagy
szolgálati titkot nem tartalmaznak, továbbá ha közzétételüket jogszabály nem tiltja vagy korlátozza.
(3) A Hivatal közérdekû határozatainak közzététele során a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok
nyilvánosságáról szóló külön jogszabály rendelkezéseinek
figyelembevételével kell eljárni.”
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a VET
Vhr. 1/a. és 1/b. számú melléklete e rendelet 11. és 12. számú melléklete szerint módosul.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a VET
Vhr. e rendelet 13. számú mellékletével megállapított
36. számú melléklettel egészül ki.

45. §
E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti
a) a Vhr. 1. §-ának 3. és 13. pontja, 4. §-ának (5) bekezdése, 4. §-a (7) bekezdésének e) pontja, 7. §-ának (5) bekezdése, 8. §-ának (5) bekezdése, 9. §-ának (5) bekezdése,
10. §-ának (4) bekezdése, 19. §-ának (6) bekezdése,
22. §-a (1) bekezdésének b) és l) pontja, 22. §-a (2) bekezdésének f) pontja, 32. §-a (6) bekezdésének g) pontja,
35. §-ának (1) és (2) bekezdése,
b) a feljogosított fogyasztókról szóló 112/2003.
(VII. 29.) Korm. rendelet, valamint az annak módosításáról szóló 219/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet,
c) a gáz és kõolajüzemû létesítmények biztonsági övezetérõl szóló 6/1982. (V. 6.) IpM rendelet 10. §-a elõtti
cím, valamint 10–12. §-a, a 13. §-a elõtti cím, valamint a
13. §-a, továbbá a 2. és 3. számú melléklete,
d) a Magyar Energia Hivatal közérdekû határozatainak
közzétételére vonatkozó szabályokról szóló 34/2002.
(XII. 17.) GKM rendelet.

46. §
(1) E rendelet a földgáz belsõ piacára vonatkozó közös
szabályokról és a 98/30/EK irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló 2003. június 26-i 2003/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való részleges megfelelést
szolgálja.
(2) E rendelet az ipari végfelhasználók felé felszámított
gáz- és villamosenergia-díjak átláthatóságának javítását
célzó közösségi eljárásokról szóló 1990. június 29-i
90/377/EGK európai tanácsi irányelvnek való megfelelést
szolgálja.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet
a 49/2006. (III. 10.) Korm. rendelethez
[1. számú melléklet
a 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelethez]

Földgázipari létesítmény létrehozására,
üzemeltetésére vonatkozó üzleti terv független
szakértõk által történõ vizsgálata
A vizsgálat kötelezõ tartalmi elemei
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mutatásra került-e a késõbbi pénzforgalomban (cash-flowban).
A finanszírozási költségeket vizsgálni kell abból a
szempontból, hogy megalapozottak-e, az összes finanszírozással kapcsolatos tételt megfelelõen szerepeltették-e.
A feltüntetett adótételeknél vizsgálni kell, hogy a magyar adózási jogszabályok és rendelkezések szempontjából azok helyesek-e.

III. Pénzforgalom (Cash-flow) és várható
megtérülések

I. Általános rész
A szakértõnek a tevékenység speciális követelményeinek megfelelõen részletesen és alaposan meg kell vizsgálnia a benyújtott üzleti terv és az abból levont következtetések megalapozottságát. Különösen az alábbi szempontokra kell nagy figyelmet fordítani:
a) az üzleti tervnél alkalmazott, illetve az üzleti tervhez
készített számítógépes modellek ellenõrzése,
b) peremfeltételek; különös tekintettel az elõrejelzések
realitását illetõen, árak, infláció, kamatlábak és egyéb jelentõsebb kihatású tényezõk és felhasznált mutatók helyessége,
c) következetesség; a tervet ellenõrizni kell abból a
szempontból, hogy az egyes tervfejezetek összhangja biztosított-e,
d) kockázat elemzés; különös tekintettel arra, hogy
meghatározásra kerültek-e a jelentõs kihatásokat tartalmazó kockázatok, illetve értelmezték-e a tervben.

A szakértõnek meg kell gyõzõdnie arról, hogy a Hivatal
által elfogadott számítási módszerek alapján készített számítások helyesek-e, és hogy a vonatkozó végkövetkeztetések a projekt egészét tekintve ésszerûek-e.
A pénzforgalmat (cash-flow) ellenõrizni kell abból a
szempontból, hogy az alkalmazott módszertan helyes és
elfogadható-e, és az összes vonatkozó tételt szerepeltették-e.

IV. A szakértõi jelentés
A szakértõnek a fentiek alapján jelentést kell kibocsátania, amely részletesen ismerteti az üzleti terv megalapozottságát és a fentiekben említett összes kérdéskörre kiterjed. A jelentésnek részletesen ismertetnie kell a szakértõ
által végzett munkát, a vizsgálat mélységét és bizonyosságot kell adnia az üzleti terv megalapozottságáról vagy nem
megfelelõ voltáról.

II. Finanszírozási struktúra és költségek
A szakértõnek vizsgálnia és ellenõriznie kell, hogy az
elõirányzott finanszírozási struktúrát megfelelõen foglalták-e bele a modellbe és az üzleti tervbe. A kamatfizetésekre és a tõketörlesztésekre vonatkozó számításokat abból a szempontból kell vizsgálni, hogy helyesek-e és összhangban vannak-e a közölt feltételezésekkel.
A projektfejlesztési költségeket az alábbiak szempontjából kell ellenõrizni:
a) az összes szükséges és lehetséges költségtétel szerepel-e,
b) az árszínvonal-változás költségeket érintõ hatásainak kezelése,
c) a létesítményekbe tartozó jelentõsebb berendezések
feltüntetésre kerültek-e.
Az üzemeltetéshez és létesítéshez kapcsolódó költségek
megfelelõ szétválasztását, és az ezen költségek besorolásához alkalmazott módszert kell vizsgálni.
A saját felhasználású energia költségeket részletesen
kell vizsgálni abból a szempontból, hogy az egyes elõre
jelzett évekre feltételezett árszerkezet és mennyiség, ki-

2. számú melléklet
a 49/2006. (III. 10.) Korm. rendelethez
[2. számú melléklet
a 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelethez]
2.1. Gázelosztási Szabályzat
Általános rendelkezések
1. § Gázelosztási Szabályzat (a továbbiakban: GESZ) a
GET 55. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az elosztói
engedélyes és az újonnan bekapcsolandó, illetve teljesítményét módosító közüzemi fogyasztó, a nyilvántartásba
vett feljogosított fogyasztó, a közüzemi szolgáltató, a földgázkereskedõ közötti jogviszony részletes szabályait, valamint a hálózati csatlakozási szerzõdés és az elosztási
szerzõdés minimális tartalmi elemeit tartalmazza.
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2. § A GESZ alkalmazásában irányadó fogalmakat a
GET 3. §-ában és az e §-ban foglalt rendelkezések tartalmazzák.

nyilatkoznia kell arról, hogy a földgázt közüzemben vagy
nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztóként kívánja
vételezni.

1. Csatlakozási pontra vonatkozó meghatározások:
a) Mérési, elszámolási pont az elosztórendszeren: Az
elosztóvezetékhez csatlakozó közüzemi, vagy nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztó földgázellátásához létesített mérési rendszer(ek) kilépõ csonkja(i), illetve az átalánydíjas fogyasztók esetében a fogyasztási hely.
b) Átadás-átvételi pont az elosztórendszeren: Az a hálózati pont, amelyen a földgázt az elosztói engedélyes fizikailag átadja a fogyasztónak.

(3) Az elõzetes tájékoztatásért és a fogyasztó igénybejelentésre adott ajánlatért az elosztói engedélyes díjat nem
számíthat fel.

2. Kapacitásra vonatkozó meghatározás:
Szerzõdött kapacitás az elosztórendszer átadás-átvételi
pontján: A hozzáférésre jogosult és az elosztói rendszer
üzemeltetõje közötti hatályos elosztási szerzõdésben lekötött kapacitás.

Igénybejelentés
3. § (1) Fogyasztói igényt jelenthet be a hálózati csatlakozással (rendszerhasználati joggal) nem rendelkezõ, új,
valamint a hálózati csatlakozással már rendelkezõ, többlet
hálózati kapacitást kérõ fogyasztó vagy megbízottja.
(2) A fogyasztók bekapcsolás iránti igényének kielégítésére a GET 22., 25., valamint a 26. §-ában és a Vhr.
29. §-ának (1) bekezdésében elõírtak, a fogyasztók hozzáférési igényének kielégítésére a GET 30. és 31. §-ában és a
Vhr. 32. §-ában elõírtak az irányadóak.
4. § (1) A fogyasztó vagy megbízottja – leendõ közüzemi szolgáltatója útján is – elõzetes tájékoztatást kérhet új
vagy növekvõ kapacitásigényének bejelentése elõtt az
igény kielégítés feltételeirõl és lehetõségeirõl. Az elõzetes
tájékoztatást az elosztói engedélyes üzletszabályzatában
meghatározott módon kell kérni.
(2) Az írásban megadandó elõzetes tájékoztatást a fogyasztó, megbízottja vagy leendõ közüzemi szolgáltatója
kérésének beérkezésétõl számított 30 napon belül kell kiadni.
5. § A fogyasztó elosztó vezetéki kapacitás igényét az
elosztói engedélyes üzletszabályzatában meghatározott
igénybejelentõ kitöltésével és aláírásával jelentheti be.

Csatlakozási igény kielégítésére vonatkozó ajánlat
7. § (1) Az elosztó köteles 30 napon belül írásban ajánlatot tenni a csatlakozás feltételeire, vagy amennyiben a
csatlakozást elutasítja, errõl – az elutasítás részletes indokolásával – a fogyasztót tájékoztatni.
(2) A 6. § (1) bekezdés szerinti hiánypótlás esetén az
(1) bekezdésében meghatározott 30 napos határidõ a
hiánypótlás teljesítésétõl számítandó.
(3) Amennyiben a kapacitásigény kielégíthetõségének
vizsgálata elõreláthatólag a 30 napot meghaladja, errõl
15 napon belül értesíteni kell az igénybejelentõt, megjelölve az ajánlatadás várható idõpontját, amely nem haladhatja meg az igénybejelentéstõl számított 60 napot, feltéve,
hogy a fogyasztó az igénykielégítéshez szükséges valamennyi adatot, információt rendelkezésre bocsátott.
(4) Amennyiben az adott helyrajzi számú ingatlanon
már kiépült a fogyasztási helyek igényének kielégítésére
alkalmas hálózati csatlakozás, a fogyasztó által igényelt
további, az elosztóvezetékrõl leágazó csatlakozási pont kiépítése a fogyasztó költségére történik.
8. § Az igénybejelentõ számára kiadott ajánlatnak az elosztó üzletszabályzatában meghatározottakat, kiemelten
az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) fogyasztási hely adatai;
b) a biztosítható hálózati kapacitás, illetve többletkapacitás;
c) csatlakozási pont, a hálózat azon részének megjelölése, ahonnan az új kapacitás vagy többletkapacitás kielégíthetõ;
d) a külön jogszabályban meghatározott csatlakozási
díj vagy hálózatfejlesztési hozzájárulás összege;
e) az ajánlat szerinti hálózati kapacitás vagy többletkapacitás biztosításának idõpontja;
f) az ajánlat érvényességi idõtartama.

A hálózati csatlakozási szerzõdés
Az igénybejelentés elutasítása, hiánypótlás
6. § (1) Amennyiben az igénybejelentés hiányos, illetve
az elbíráláshoz további adat, okirat szükséges, úgy arról az
igénybejelentõt 15 napon belül értesíteni kell.
(2) A hálózati csatlakozással még nem rendelkezõ nem
háztartási fogyasztónak az igénybejelentéssel egyidejûleg

9. § (1) Amennyiben a fogyasztó az ajánlatban megadott
feltételeket elfogadta, a hálózati csatlakozási szerzõdéstervezetet 30 napon belül el kell részére juttatni.
(2) A hálózati csatlakozási szerzõdés az elosztói engedélyes és a fogyasztó közötti kapcsolatra vonatkozik. A
szerzõdést a fogyasztó csatlakozási pontjára kell megkötni
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az ott rendelkezésre álló kapacitás elõfeltételeinek megvalósítására és folyamatos biztosítására.
(3) Minden csatlakozási pontra – eltérõ megállapodás és
a (4) bekezdésben meghatározott eset kivételével – külön
hálózati csatlakozási szerzõdést kell kötni.
(4) Egy fogyasztásmérõ berendezésen keresztül közösen vételezõ társasházi fogyasztókkal egy csatlakozási
szerzõdést kell kötni. E fogyasztókat a hálózati csatlakozás tekintetében egyenlõ jogok illetnek meg, és a csatlakozás díjának, illetve a hálózatfejlesztési hozzájárulásnak a
megfizetéséért egyetemlegesen felelõsek.
(5) A vásárolt kapacitás az ellátott ingatlanra, illetve fogyasztási helyre vonatkozik. Az ingatlan, illetve fogyasztási hely tulajdonváltozása esetén nem kell a csatlakozási
szerzõdést újra kötni, azonban a változás tényét az elosztási engedélyesnek be kell jelenteni.
10. § (1) A hálózati csatlakozási szerzõdés a felek aláírásával jön létre. A szerzõdés hatálya azon idõpontban áll
be, amikor a fogyasztó által aláírt szerzõdést az elosztói
engedélyes kézhez vette. A szerzõdés megkötésénél a fogyasztó képviseletében közüzemi fogyasztónál a meghatalmazott közüzemi szolgáltató, nyilvántartott feljogosított fogyasztónál a meghatalmazott kereskedõ is eljárhat.
(2) Ha a fogyasztó a szerzõdést véleményeltéréssel írta
alá, a szerzõdés nem jön létre, csak a véleményeltérésben
foglaltakban történõ eredményes megállapodás, illetve az
egyezõ álláspont kialakítását követõen. A fogyasztó a fogyasztói panaszokkal kapcsolatos vitás ügyekben a Hivatalhoz fordulhat.
(3) Amennyiben a fogyasztó vagy megbízottja a szerzõdési ajánlatot (szerzõdéstervezetet) 30 napon belül aláírva
nem küldi vissza vagy arra vonatkozóan nem nyilatkozik,
az ajánlati kötöttség megszûnik.
11. § (1) A hálózati csatlakozási szerzõdésnek legalább
az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) az elosztói engedélyes adatai;
b) fogyasztó adatai;
c) fogyasztási hely adatai;
d) a vásárolt hálózati kapacitás;
e) csatlakozási pont, a hálózat azon részének megjelölése, ahonnan a kapacitás kielégítésre kerül;
f) a vásárolt hálózati kapacitás rendelkezésre állásának
és a vételezés megkezdésének idõpontja;
g) a megadott kapacitás biztosításának pénzügyi, mûszaki és egyéb feltételei;
h) szerzõdésszegés következményei.
(2) A hálózati csatlakozási szerzõdés megkötésének és
módosításának nem szabályozott kérdéseiben a Ptk. rendelkezései az irányadóak. A csatlakozási szerzõdés mintáját és tartalmi elemeinek minden fogyasztóra általánosan
jellemzõ részét általános szerzõdési feltételként az elosztói
engedélyes az üzletszabályzata tartalmazza.
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(3) Amennyiben a fogyasztó a közüzemi szolgáltatási,
kereskedelmi, vagy rendszerhasználati szerzõdést nem kötötte meg a hálózati csatlakozási szerzõdés szerinti rendelkezésére állás kezdetének tényleges idõpontjától számított
két év elteltével az elosztói engedélyes részére a szerzõdõ
fél az elosztási alap- vagy teljesítménydíjnak megfelelõ
összeget folyamatosan köteles megfizetni a fogyasztó közüzemi vagy hálózathasználati szerzõdésének megkötéséig
fizetendõ összeg számításának alapját a rendelkezésre álló
kapacitás képezi.

A szükséges fejlesztés végrehajtása
12. § (1) A csatlakozási szerzõdésben foglalt kapacitásokat az elosztó a csatlakozási szerzõdés hatálybalépését követõen az ott meghatározott határidõre köteles biztosítani.
(2) A megépült gázelosztó vezeték – eltérõ megállapodás hiányában – az elosztói engedélyes tulajdonába kerül.
(3) A fogyasztó és az ellátandó ingatlan gázellátását
elsõsorban közvetlen közterületi csatlakozással kell megoldani.
(4) Amennyiben az ellátandó ingatlan ellátása közvetlenül közterületrõl nem oldható meg, és a gázellátás idegen
ingatlanon történõ átvezetéssel biztosítható és ez a megoldás mûszaki-biztonsági szempontból elfogadható, a hálózati csatlakozási szerzõdés megkötésére az elosztó mindaddig nem kötelezhetõ, ameddig a fogyasztó a csatlakozóvezeték idegen ingatlanon történõ elhelyezéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulásokat át nem adta.

A vásárolt kapacitás és annak érvényessége
13. § (1) Ha a fogyasztó az elosztóhálózat kilépési pontjára kapacitásigényéhez kapcsolódó jogosultságát a csatlakozási szerzõdésben meghatározott vagy egyéb más módon megszerezte (tulajdonos vagy fogyasztó személyében
bekövetkezett változás), akkor ez a kapacitás a jogosult fogyasztási helyet határozatlan ideig megilleti.
(2) A vásárolt és a szerzõdéssel lekötött éves vagy havi
kapacitás lekötések különbségét a fogyasztó csak a fogyasztási helyen jelentkezõ új fogyasztó(k) felé értékesítheti, az elosztóval elõre egyeztetett módon. A kapacitásértékesítést az elosztói engedélyes felé be kell jelenteni.
(3) Amennyiben a nem háztartási fogyasztók által vásárolt kapacitás, vagy egy része két egymást követõ gázévben nem került elosztói szerzõdéssel lekötésre, annak
igénybevételére – eltérõ megállapodás hiányában – akkor
van lehetõség, ha ezen kapacitás lekötésére vonatkozó elosztási szerzõdés az igénybevétel idõpontját egy teljes
gázévvel megelõzõen került aláírásra. E feltétel nem korlátozza a fogyasztó (1) bekezdésben meghatározott jogosultságát.
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Az elosztási szerzõdés

14. § (1) A hálózathasználatra jogosító szerzõdés megkötésének feltétele a csatlakozási díj, hálózatfejlesztési
hozzájárulás megfizetése, illetve a hálózati csatlakozási
szerzõdésben elõírt feltételek teljesítése.
(2) Az elosztási szerzõdés a csatlakozási szerzõdésben
meghatározott kapacitás mértékéig az elosztóhálózat használatára jogosítja a közüzemi fogyasztót a közüzemi szolgáltatóján keresztül, a nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztót vagy a kereskedõt. Az elosztási szerzõdés a közüzemi szolgáltató, illetve a nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztó vagy kereskedõje, valamint az elosztói engedélyes között jön létre a ténylegesen lekötött kapacitás
biztosítására az elosztóhálózat be- és kiadási pontján, a
földgáz elosztására, a gázmérõk leolvasására és az egyéb
elosztási alapszolgáltatások biztosítására.
15. § Amennyiben a hálózati csatlakozási szerzõdés
egyedi feltételeket tartalmaz a rendszerhasználat idõtartamára és (vagy) mértékére vonatkozóan, az elosztási szerzõdés kizárólag ilyen feltételekkel köthetõ meg. Közüzemi
fogyasztók esetében a közüzemi szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a közüzemi szerzõdés a hálózati csatlakozási szerzõdésben lévõ egyedi feltételeket tartalmazza. Kizárólag az így megkötött elosztási vagy közüzemi
szerzõdés jogosít fel a hálózathasználatra.

Az elosztási szerzõdés létrejötte és tartalma
16. § (1) Az elosztói engedélyes a fogyasztó vagy a nevében eljáró meghatalmazott kérésére a kérelem kézhezvételétõl számított 30 napon belül köteles az elosztási
szerzõdéstervezetet elkészíteni és a másik félnek átadni
vagy megküldeni. Az elosztási szerzõdésmintát az elosztó
üzletszabályzata tartalmazza.
(2) Ha a szerzõdési ajánlat elkészítéséhez szükséges
adatot, okiratot vagy a feltételek teljesítésére vonatkozó
igazolást, engedélyt a szerzõdési ajánlat elkészítését kezdeményezõ nem bocsátotta az elosztói engedélyes rendelkezésére, hiánypótlási igényérõl az elosztói engedélyes a
kezdeményezés kézhezvételétõl számított 15 napon belül
köteles értesíteni a másik felet. Ebben az esetben az (1) bekezdésben meghatározott, ajánlattételre elõírt határidõ a
hiánypótlás teljesítésével kezdõdik.
17. § (1) Az elosztási szerzõdés a felek aláírásával jön
létre. A szerzõdés hatálya azon idõpontban áll be, amikor a
rendszerhasználó által aláírt szerzõdést az elosztói engedélyes kézhez vette. A szerzõdés megkötésénél a nyilvántartott feljogosított fogyasztó képviseletében kereskedõ is eljárhat.
(2) Ha a fogyasztó a szerzõdést véleményeltéréssel írta
alá, a szerzõdés nem jön létre, csak a véleményeltérésben
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foglaltakban történõ eredményes megállapodás, illetve az
egyezõ álláspont kialakítását követõen. A fogyasztó a fogyasztói panaszokkal kapcsolatos vitás ügyekben a Hivatalhoz fordulhat.
(3) Ha a hálózathasználati igénnyel jelentkezõ rendszerhasználó a szerzõdéstervezetet 30 napon belül aláírva nem
küldi vissza az elosztói engedélyesnek, vagy arra vonatkozóan nem nyilatkozik, a hálózati engedélyes ajánlati kötöttsége megszûnik.
18. § (1) Az elosztási szerzõdésnek legalább a következõket kell tartalmaznia:
a) az elosztói engedélyes adatai;
b) a fogyasztó adatai;
c) a kereskedõ adatai;
d) a gázátadó(k) megnevezése;
e) a lekötött hálózati kapacitás;
f) az elosztásra kerülõ gáz minõségi követelményei;
g) elosztásra kerülõ gáz mennyisége, idõtartamra vonatkoztatva;
h) hálózati névleges nyomás értéke a kiadási ponton;
i) a fogyasztási helyen felszerelt, az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérõ berendezés és tartozékainak,
azonosítóinak felsorolása;
j) elszámolási szabályok és az elszámolási idõszak;
k) a mérõleolvasás formája és rendszeressége;
l) a számla kiegyenlítésének módja és feltételei, a fizetõ megnevezése és adatai, ha az nem a fogyasztó;
m) a vételezés megkezdésének idõpontja, amelytõl a
rendszerhasználati díjak fizetendõek;
n) határozott idejû szerzõdés esetén a szerzõdés lejárati
idõpontja;
o) a szerzõdõ felek jogai és kötelezettségei;
p) a szerzõdõ felek szerzõdésszegésének következményei, különös tekintettel a hálózati hozzáférés felfüggesztésére;
q) a szerzõdõ felek együttmûködése és elszámolása
üzemzavar, válsághelyzet és korlátozás esetén;
r) a fogyasztói panasz bejelentésének és elintézésének
rendje.
(2) Az elosztási szerzõdés megkötésének és módosításának nem szabályozott kérdéseiben a Ptk. rendelkezései
az irányadóak.

Létesítés, tervezés és tervfelülvizsgálat
19. § A csatlakozóvezeték és a fogyasztói berendezés
létesítése az ingatlantulajdonos kötelessége és költsége,
mindkettõ az ingatlantulajdonos tulajdonát képezi. A csatlakozóvezeték és a fogyasztói berendezés létesítésére, biztonsági elõírást érintõ leszerelésére jogszabályban elõírtak
szerint nyilvántartott gázszerelõ jogosult.
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20. § A csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítési és bõvítési munkáinak tervezésérõl és kivitelezésérõl a fogyasztó köteles gondoskodni. Az elosztó köteles térítésmentesen a fogyasztó vagy a fogyasztó tervezõje, kivitelezõje rendelkezésére bocsátani
a) a csatlakozási pont helyét a hálózaton;
b) az igénybe vehetõ kapacitást;
c) a nyomásszabályzó és mérõ berendezés mûszaki elõírásaira, elhelyezésére vonatkozó követelményeket; valamint
d) a tervezéshez szükséges egyéb adatokat.
21. § (1) A csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés
létesítésének, átalakításának, készítésének, megszüntetésének kivitelezésére – azonos készülékcserék kivételével –
kiviteli tervet kell készíttetni és azt a GET 22. §-ának
(2) bekezdése alapján az elosztói engedélyessel felül kell
vizsgáltatni. A kivitelezést csak megfelelõnek minõsített
terv alapján szabad megkezdeni, kivéve azon eseteket,
amikor a kivitelezõ utólagosan ún. egyszerûsített szerelési
nyilatkozatot tesz.
(2) A kiviteli tervet arra jogosult tervezõ vagy gazdálkodó szervezet készítheti. A tervezõ jogosultságát az elosztó
ellenõrzi. A terv készítõje a csatlakozóvezeték üzembe helyezési munkáinak feltételeit, a gázmérõ csatlakozását, teljesítményét és típusát, valamint feljogosított fogyasztó
esetén a nyomásszabályozó típusát és annak az üzemvitel
szempontjából szükséges szerelvényezését, illetve védelmét az elosztóval elõzetesen egyeztetni köteles.
22. § (1) Az elosztó a kiviteli terven kizárólag a gázellátás mûszaki-biztonsági követelményeinek meglétét köteles ellenõrizni, amelyet a tervnek részletesen tartalmaznia
kell. A csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítéséhez szükséges hatósági engedélyek és polgári jogi hozzájárulások beszerzése, az abban elõírtak betartása az ingatlantulajdonos, illetve a fogyasztó kötelessége. Az
elosztói engedélyes a terv véleményezéséhez az üzletszabályzatában részletezett szakhatósági engedélyeket jogosult bekérni.
(2) A tervfelülvizsgálat 50 m3/h alatt díjmentes, ezt
meghaladó teljesítmény felett térítésköteles.
(3) A tervfelülvizsgálat díjait az elosztói engedélyes külön jogszabály alapján megállapított díjjegyzéke tartalmazza.
(4) A benyújtott kiviteli terv felülvizsgálatának határideje 15 munkanap.
(5) Ha a terv írásos indokolással kivitelezésre alkalmatlannak lett minõsítve, az ingatlantulajdonos a területi mûszaki biztonsági felügyelettõl kérheti az alkalmassági nyilatkozat kiadását.
23. § A tervfelülvizsgálat részletes szabályait az elosztói engedélyes üzletszabályzata tartalmazza.
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Mûszaki-biztonsági ellenõrzés
24. § (1) Az elkészült gázszerelést a fogyasztó vagy
megbízottja köteles az elosztói engedélyessel vagy megbízottjával mûszaki-biztonsági szempontból ellenõriztetni.
Az ellenõrzést a szerelési nyilatkozat benyújtásával kell
kezdeményezni. A szerelési nyilatkozatnak tartalmaznia
kell
a) a munkavégzés pontos helyét;
b) a fogyasztó nevét, címét;
c) a kivitelezõi nyilatkozatot;
d) a kivitelezõi jogosultság igazolását;
e) a kéményvizsgálati szakvéleményt;
f) a megvalósulási dokumentációt.
(2) Az ellenõrzést – a bejelentõvel egyeztetett idõpontban – a szerelési nyilatkozat benyújtásától számított 15 napon belül az elosztói engedélyes vagy megbízottja lefolytatja. A fogyasztónak gondoskodnia kell arról, hogy a kivitelezõ az ellenõrzésnél jelen legyen. A kivitelezõnek biztosítania kell az ellenõrzés elvégzéséhez szükséges eszközöket és feltételeket. Az elosztói engedélyes a kivitelezési
dokumentációt és a sikeres nyomáspróba bizonylatát megõrzi, valamint a sikeres ellenõrzésrõl a bejelentõnek nyilatkozatot ad.
(3) Ha a kivitelezés nem felel meg a mûszaki-biztonsági
elõírásoknak, a bekapcsolást az elosztó a hiba kijavításáig
köteles megtagadni. Biztonsági okokból az elosztói engedélyes a fõcsapot (vagy a fogyasztói fõelzárót) elzárhatja,
és biztonsági záróelemmel láthatja el. A biztonsági záróelemet eltávolítani és a lezárt fõcsapot (vagy a fogyasztói
fõelzárót) kinyitni csak az elosztói engedélyes vagy megbízottja jogosult.
(4) A kivitelezés elsõ mûszaki-biztonsági ellenõrzése
50 m3/h teljesítményig díjtalan, ezt meghaladó teljesítmény felett a ráfordításnak megfelelõen térítésköteles. Az
ellenõrzés írásban indokolt sikertelensége esetén az ezt követõ ellenõrzések ellenértéke minden fogyasztónak felszámításra kerül.
(5) A mûszaki-biztonsági ellenõrzés díjtételeit az elosztói engedélyes a külön jogszabály alapján megállapított
díjjegyzéke tartalmazza.
25. § Ha a mûszaki-biztonsági ellenõrzés során az elosztó azt állapítja meg, hogy a kivitelezõ (gázszerelõ) nem a
felülvizsgált tervdokumentációnak, illetve az érvényes
elõírásoknak megfelelõen végezte el a munkát, jogosult
errõl a gázszerelõk nyilvántartására kijelölt szervezetet tájékoztatni, ismételt szabálytalan munkavégzés esetén pedig kezdeményezni a gázszerelésre jogosultak jegyzékébõl történõ törlését.
26. § Az új fogyasztó bekapcsolásával összefüggésben a
meglévõ csatlakozóvezeték áthelyezésével, cseréjével, javításával és karbantartásával kapcsolatos munkák elvégzését az érintett ingatlan tulajdonosa, használója tûrni kö-
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teles. Az ebbõl eredõ esetleges károkat a fogyasztó a polgári jog szabályai szerint köteles megtéríteni.

Bekapcsolás, üzembe helyezés
27. § Eltérõ megállapodás hiányában az elosztó köteles
gondoskodni arról, hogy közüzemi háztartási fogyasztó
esetében a fogyasztási helyen a sikeres mûszaki-biztonsági ellenõrzést követõen a fogyasztó vagy megbízottja írásbeli bejelentésének beérkezésétõl számított, a Hivatal
földgáz elosztás minimális minõségi követelményének és
elvárt színvonalának meghatározásáról szóló határozatában meghatározott mindenkori normaérték szerinti idõtartamon belül a gázmérõt és a nyomásszabályozót felszereljék, biztonsági záró elemmel lássák el, a csatlakozóvezetéket és az elosztóvezetéket összekapcsolják. Nem háztartási
fogyasztók esetében a bekapcsolás megállapodás szerint
történik.
28. § Közüzemi fogyasztó esetében a bekapcsolás feltétele a megkötött közüzemi szerzõdés, nyilvántartott feljogosított fogyasztónál pedig a megkötött elosztási szerzõdés.
29. § A gázkészülékek üzembe helyezésére a készülék
gyártója vagy annak megbízottja jogosult.
30. § Új fogyasztó bekapcsolásakor az elosztói engedélyes vagy megbízottja az alábbi munkákat végzi el:
a) a gázmérõt felszereli és üzembe helyezi;
b) a háztartási fogyasztóknál a nyomásszabályozót felszereli és üzembe helyezi;
c) a csatlakozóvezetéket és a fogyasztói vezetéket gáz
alá helyezi;
d) oktatást tart.
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32. § (1) A gázmérõ vagy mérési rendszer telepítéséhez
szükséges mérési hely kialakítása és biztosítása a fogyasztó kötelezettsége saját költségén.
(2) A gázmérõ állagmegóvása és védelme a fogyasztó
kötelezettsége.
(3) Amennyiben a gázmérõ cseréjére a fogyasztó állagmegóvási kötelezettségének elmulasztása miatt kerül sor,
a gázmérõ költségét – ideértve annak le- és felszerelésével
kapcsolatos költségeket is – a fogyasztó viseli.
(4) Átalánydíjas közüzemi szerzõdéssel rendelkezõ fogyasztónál gázmérõ nem kerül felszerelésre.
(5) Háztartási fogyasztó esetén a gázfogyasztásmérõvel
és a fogyasztói nyomáscsökkentõvel, a kommunális fogyasztó esetében a gázfogyasztásmérõvel kapcsolatos, az
elosztói engedélyes feladatát képezõ tevékenységek (karbantartás és hitelesítés stb.), továbbá a berendezések költségei az elosztói engedélyest terhelik.
33. § Nem háztartási fogyasztó esetében eltérõ megállapodás hiányában, a megfelelõ teljesítményû és típusú nyomásszabályozó biztosítása a fogyasztó kötelezettsége. A
fogyasztói nyomásszabályozóra vonatkozó mûszaki követelményeket az elosztói engedélyes üzletszabályzata tartalmazza.
34. § (1) Az üzembe helyezés alkalmával az elosztói engedélyes vagy megbízottja köteles a fogyasztóval a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték szakszerû és biztonságos használatát, a gázmérõ állagmegóvási és védelmi
kötelezettségét, valamint a fogyasztó egyéb kötelezettségeit ismertetni, ezen belül kiemelve a csatlakozóvezeték és
a fogyasztói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartásának, a rendszeres karbantartások, javítások,
a szükséges cserék és a legalább ötévente tartandó mûszaki
biztonsági felülvizsgálatok elvégzésének kötelezettségét.
(2) Az oktatás tényét írásban kell rögzíteni.

31. § (1) Gáz alatti vezetéken vagy annak tartozékán a
gáz kilépését lehetõvé tevõ alábbi tevékenységet kizárólag
az elosztói engedélyes vagy megbízottja végezhet.
a) az elosztói engedélyes tulajdonában lévõ nyomásszabályozó és tartozékai szerelése;
b) az elosztói engedélyes tulajdonában lévõ gázmérõ és
tartozékai szerelése;
c) leágazó elosztóvezeték és csatlakozóvezeték összekötése;
d) az üzemelõ gázvezeték megbontása;
e) a vezeték gáz alá helyezése.

(3) Nem az elosztói engedélyes által üzembe helyezett
gázkészülékek esetén a készülék mûszaki-biztonsági követelményeinek, biztonságos és szakszerû használatának
oktatása az üzembe helyezõ szakszerviz feladata.

(2) Az elosztott gáz mérése alkalmas, az elosztói engedélyes üzletszabályzatában meghatározott mérõteljesítményû és típusú gázmérõ vagy mérési rendszer egyéb megállapodás hiányában az elosztói engedélyes tulajdonát képezi, gondoskodik annak felszerelésérõl, üzemeltetésérõl,
karbantartásáról, idõszakos hitelesítésérõl.

36. § A fogyasztó jogosult saját költségén – az elosztói
engedélyessel egyeztetett módon – ellenõrzõ mérõeszközt
alkalmazni. Eltérõ mérési eredmény esetén a fogyasztás
elszámolásánál a GET 42. §-ában meghatározott mérésügyi felülvizsgálat befejezéséig az elosztó tulajdonát képezõ mérõ mérési adatai az irányadók.

Mérés
35. § A szolgáltatott földgáz mennyiségének és teljesítményének mérése során az elosztói engedélyes a GET
41. és 42. §-a szerint köteles eljárni.
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37. § Az elosztói engedélyes saját költsége terhére köteles gondoskodni a gáz mennyisége mellett egyéb, a szerzõdés teljesítéséhez szükséges jellemzõk mérésérõl, illetve a
mérési adatok rendelkezésre állásáról, a képzett adatok üzletszabályzatában feltüntetett szabványok, szokványok
szerint történõ képzésérõl és a mérési adatok közreadásáról.
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fogyasztó költségére – intézkedéseket tesz, de a veszélyhelyzet okának végleges elhárítása az ingatlantulajdonos
(vagyonkezelõ) kötelezettsége és költsége, az elosztó tulajdonát képezõ mérõ és nyomásszabályozó kivételével;
(3) Az üzemzavarok elhárítására az elosztói engedélyes
folyamatosan mûködõ ügyeleti-készenléti szolgálatot mûködtet.

Rendszerhasználati díjak elszámolása

(4) A gázömlés és üzemzavar elhárításával összefüggõ
feladatokat az elosztói engedélyes üzletszabályzata és
egyéb belsõ szabályzatai szabályozzák.

38. § Az elszámolás alapja a gázmérõn leolvasott érték,
amelyet az elosztói engedélyes gáztechnikai normál m3-re
számít át. Az átszámítás szabályait az üzletszabályzatban
kell meghatározni.

Az elosztás szüneteltetése

39. § Téves számlázás esetén az elosztó üzletszabályzatában meghatározott módon és határidõre kell eljárni.
40. § A rendszerhasználati díjak beszedése során az
elosztói engedélyes jogosult részszámlázásos módszert alkalmazni. A részszámlázásra vonatkozó részletes szabályokat és eljárásokat az elosztó az üzletszabályzatában köteles rögzíteni.
41. § Ha a fogyasztónál felszerelt gázmérõ a fogyasztást
nem vagy hibásan méri:
a) Háztartási fogyasztónál az elõzõ év azonos idõszakának fogyasztását kell alapul venni. Abban az esetben, ha
az elõzõ év azonos idõszakának gázfogyasztása nem állapítható meg, vagy idõközben a gázfogyasztó készülékek
számában vagy teljesítményében változás állt be, az elfogyasztott gáz mennyiségét becsléssel kell megállapítani.
b) Nem háztartási fogyasztónál a fogyasztás elszámolásához, illetve a számlázáshoz az elõzõ év azonos idõszakának fogyasztását, a gázfogyasztó készülékek összteljesítményét, továbbá az üzemi, illetve egyéb adatok alapján
rögzített használati idõt kell figyelembe venni. A fogyasztás becslése a gázfogyasztó készülékek vagy hasonló
adottságú fogyasztási helyek gázfelhasználása alapján történhet. A becslést az elosztói engedélyes a hozzáférésre jogosulttal egyezteti.

Gázömlés (üzemzavar) elhárítása
42. § (1) A fogyasztók biztonságos gázellátása érdekében az elosztói engedélyes:
a) a saját mûszeres ellenõrzéssel megállapított, vagy a
fogyasztói bejelentés alapján tudomására jutott gázömlésbõl adódó veszélyhelyzet elhárítására azonnali intézkedéseket tesz;
b) a közterületen keletkezett gázömlést saját költségére
hárítja el.
(2) A telekhatáron (épületen) belüli gázömlés esetén a
veszélyhelyzet megszüntetésére az elosztói engedélyes – a

43. § (1) A elosztói engedélyes az élet- és vagyonbiztonság, valamint a gázszolgáltatás folyamatosságának veszélyeztetettsége esetén a gázszolgáltatást szüneteltetni köteles.
(2) A szolgáltatást az elosztói engedélyes szüneteltetheti, ha
a) az elosztó vezeték karbantartása, felújítása, átalakítása, hibaelhárítása, cseréje más módon nem végezhetõ el;
b) új fogyasztó bekapcsolása azt szükségessé teszi;
vagy
c) a csatlakozóvezeték és a fogyasztói berendezések
külön jogszabályban meghatározott ellenõrzésének elvégzését a fogyasztó nem tudja bizonyítani.
(3) A szüneteltetést a lehetõ legrövidebb idõre kell korlátozni.

Korlátozás
44. § (1) Az elosztói engedélyes intézkedik a fogyasztó
felé a korlátozás végrehajtásáról a korlátozás idõpontjának
és mértékének megadásával.
(2) A fogyasztó az elosztó értesítését követõen haladéktalanul köteles megkezdeni az elosztói engedélyes által elrendelt korlátozást. A fogyasztó által nem az elosztó elrendelése szerint végrehajtott korlátozással más fogyasztóknak, a földgázipari engedélyeseknek okozott kárért a fogyasztót kártérítési kötelezettség terheli. A korlátozás
megszüntetésérõl a fogyasztót ismételten értesíteni kell. A
fogyasztók értesítésére vonatkozó részletes szabályokat az
elosztói engedélyes üzletszabályzata tartalmazza.

Az elosztási szolgáltatás megtagadása
45. § (1) A szolgáltatást az elosztói engedélyes megtagadja, ha
a) a fogyasztó az elosztói engedélyes által felülvizsgált
kiviteli terv nélkül létesít csatlakozóvezetéket vagy fogyasztói berendezést, vagy azokat átépíti, mûszaki jellemzõit megváltoztatja;
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b) a fogyasztó az elkészült rendszert az elosztói engedélyes mûszaki-biztonsági ellenõrzése nélkül helyezi
üzembe, vagy a csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezések GET 22. §-ának (7) bekezdésében meghatározott ellenõrzésének elvégzését nem tudja igazolni;
c) mûszaki-biztonsági szempontból nem megfelelõ
gázberendezés bekapcsolására kerül sor;
d) a csatlakozóvezeték vagy a fogyasztói berendezés az
életre, a testi épségre, az egészségre, illetve a vagyonbiztonságra veszélyes, vagy a fogyasztó a biztonságos gázfogyasztásra vonatkozó elõírásokat nem tartja be;
e) a fogyasztó a csatlakozóvezeték és a fogyasztói berendezés helyszíni biztonsági ellenõrzését nem teszi lehetõvé, illetve gátolja;
f) a fogyasztó a fogyasztásmérõt megrongálja, mûködését befolyásolja, az ezzel kapcsolatos ellenõrzést, valamint a fogyasztásmérõ hitelességének ellenõrzését nem teszi lehetõvé vagy gátolja;
g) szabálytalan vételezés esetén.
(2) A fogyasztó gázelosztásból történõ kizárására a vele
szerzõdéses kapcsolatban álló közüzemi szolgáltató, földgázkereskedõ írásbeli utasítására is sor kerülhet, mely
esetben az elosztói engedélyes nem vizsgálja a kizárás jogszerûségét. A jogszerûtlen kizárásból eredõ károkért a
közüzemi szolgáltató, a földgázkereskedõ felel, a kizárás
költségei ebben az esetben a közüzemi szolgáltatót vagy a
kereskedõt terhelik.
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A fogyasztók és a rendszerhasználók
alapvetõ kötelezettségei
47. § (1) A fogyasztó köteles minden általa észlelt, a
szolgáltatással kapcsolatos rendellenességet az elosztói
engedélyesnek haladéktalanul bejelenteni.
(2) Helyiségen belüli gázszivárgás, gázömlés esetén a
fogyasztó köteles a veszély elhárítása érdekében a tõle elvárható intézkedéseket (pl. szellõztetés, gázcsapok lezárása, tûzgyújtás, villamos berendezés bekapcsolásának mellõzése, szikraképzõdés megakadályozása, a veszélyeztetett környezet tájékoztatása) megtenni.
48. § A fogyasztó köteles a fogyasztási és teljesítményadatokra vonatkozó, a szerzõdésben és jogszabályban
meghatározott idõszakos vagy rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni.
49. § A fogyasztó köteles legalább ötévente elvégezni a
csatlakozóvezeték és a fogyasztói berendezés mûszaki
biztonsági felülvizsgálatát.
50. § (1) Ha a fogyasztó a fogyasztás helyérõl elköltözik, illetõleg a szolgáltatás igénybevételével felhagy, köteles azt 15 napon belül bejelenteni. A közüzemi fogyasztó a
közüzemi szolgáltatónál tesz bejelentést, amely értesíti az
elosztói engedélyest.

(3) Amennyiben a rendszerhasználati díjat az elosztóval
szerzõdéses kapcsolatban álló nyilvántartott feljogosított
fogyasztó vagy engedélyes az írásbeli felszólítás ellenére a
kézhezvételtõl számított 60 nap után nem egyenlíti ki, az
elosztói engedélyes az elosztási szolgáltatást felfüggesztheti. A kiértesítés, felfüggesztés részletes szabályait az elosztó üzletszabályzata tartalmazza.

(2) A rendszerhasználatra jogosító elosztási szerzõdés
hatályos marad a bejelentés elmulasztása vagy késedelmes
bejelentés esetén. Az új fogyasztó bejelentéséig a korábbi
fogyasztó felel a csatlakozóvezeték, a fogyasztói berendezés, a nyomásszabályozó és gázmérõ állapotáért, a rendszerhasználati díjak megfizetéséért, szerzõdésszegõ magatartás esetén a következményekért.

(4) Az elosztói engedélyes köteles a megtagadást kiváltó ok megszûnésétõl számított 2 napon belül helyreállítani
a szolgáltatást.

(3) Ha az új fogyasztó nyilvántartásba vett feljogosított
fogyasztó, az elosztói engedélyesnél köteles 15 napon belül bejelenteni a változást, és az elosztási szerzõdés megkötésével jogosult a rendszerhasználatra.

A fogyasztó által kezdeményezett
szolgáltatási szünet
46. § (1) A nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztó
az elosztói engedélyesnél, a közüzemi fogyasztó a közüzemi szolgáltatójánál írásban kérheti a rendszerhasználat
szüneteltetését. A kérelemnek tartalmaznia kell a szüneteltetés kezdetét és idõtartamát.
(2) A szüneteltetés feltétele az elosztói engedélyes tulajdonában lévõ gázmérõ leszerelése, melynek költségei a fogyasztót terhelik. Egyéb esetekben a szüneteltetés idõtartamára a fogyasztói fõelzáró kerül elzárásra és záró pecséttel rögzítésre.
(3) A fogyasztót a szüneteltetés idõtartamára a külön
jogszabály szerint meghatározott díjfizetési kötelezettség
terheli.

Az elosztási szerzõdés megszegése
51. § (1) Az elosztói engedélyes részérõl az elosztási
szerzõdés megszegésének minõsül, ha
a) nem értesíti az érintett hozzáférésre jogosultakat az
üzletszabályzatban, illetve a szerzõdésben meghatározott
idõben és módon az elosztóvezetéken elvégzendõ tervezhetõ karbantartási, felújítási, fejlesztési munkák miatti
szünetelés idõpontjáról és várható idõtartamáról;
b) jogszerûtlen magatartása folytán a gázszolgáltatás
megszakad, vagy azt a jogszabályokban foglaltakon túlmenõen szünetelteti, illetõleg korlátozza;
c) a hálózati hozzáférésbõl kizárt fogyasztó részére az
arra okot adó szabálytalanság vagy szerzõdésszegés megszûnését követõen – a közüzemi szolgáltató errõl szóló
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értesítésétõl számított 2 munkanapon belül, nem közüzemi
fogyasztók esetében a szerzõdés szerint – a hálózati hozzáférést nem biztosítja;
d) a földgázelosztás minõségi és szolgáltatási színvonala a földgázelosztási mûködési engedélyben, illetve az
üzletszabályzatban elõírtaknak nem felel meg;
e) olyan fogyasztásmérõt üzemeltet, amely érvényes
hitelesítéssel nem rendelkezik, és annak hitelesítésére jogszabály vagy egyéb megállapodás az elosztói engedélyest
kötelezi;
f) a szerzõdésben rögzített adatszolgáltatási kötelezettségeinek nem vagy csak késedelmesen tesz eleget;
g) a földgáz elosztását nem az elosztási szerzõdésben
meghatározott módon végzi.
(2) A hozzáférésre jogosult részérõl az elosztási szerzõdés megszegésének minõsül, ha
a) a szerzõdésben meghatározott gázteljesítményt egy
adott átadás-átvételi pont vonatkozásában túllépi;
b) a mûszaki-biztonsági követelményeknek nem megfelelõ csatlakozóvezetéket, fogyasztói berendezést használ;
c) a földgázt a gázmérõ vagy mérési rendszer megkerülésével, mûködésének bármilyen befolyásolásával, illetve
egyéb szabálytalan módon vételezi;
d) a gázmérõ vagy a mérési rendszer megrongálódik, a
gázmérõn vagy a mérési rendszeren, annak ki- és belépõ
pontján, valamint az esetleges kerülõvezeték zárószerelvényén elhelyezett záró pecsét eltávolításra kerül, illetõleg
ennek sérülését, hiányát az elosztói engedélyesnek haladéktalanul nem jelenti be;
e) a hibás gázmérõ vagy mérési rendszer javítását, cseréjét nem teszi lehetõvé;
f) a gázmérõ vagy mérési rendszer leolvasását a szerzõdésben elõírtak szerint nem teszi lehetõvé;
g) a rendszerhasználat díját (beleértve az esetleges pótdíjakat, illetve az egyéb díjakat is) nem vagy késedelmesen fizeti;
h) az elosztóvezetékrõl vételezett gázt a szerzõdésben
meghatározott fogyasztási helyen kívüli területre átvezeti,
vagy az elosztói engedélyes hozzájárulása nélkül más részére bármilyen formában továbbadja;
i) a nyomás alatti gázellátó rendszert megbontja;
j) a szerzõdésben foglalt adatközlési kötelezettségének
nem, vagy késedelmesen tesz eleget;
k) a fentieken kívül az elosztási szerzõdésben, az elosztói engedélyes üzletszabályzatában és a hatályos jogszabályokban foglaltakat egyéb módon megsérti.

Szerzõdés nélküli rendszerhasználat
52. § (1) Szerzõdés nélkül használja a gázelosztó vezetéket az a fogyasztó, aki a hálózathoz való csatlakozásra
nem kötött hálózati csatlakozási szerzõdést, illetve a hálózat használatára nem rendelkezik elosztási szerzõdéssel.
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(2) Az a nem feljogosított fogyasztó, aki nem rendelkezik közüzemi szerzõdéssel, szintén szerzõdés nélküli rendszerhasználónak minõsül.
(3) Amennyiben a rendszert szerzõdés nélkül használó
fogyasztó nem nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztó,
közüzemi fogyasztónak kell tekinteni, és a közüzemi szerzõdés nélküli vételezésre megállapított jogkövetkezményeket kell alkalmazni, függetlenül attól, hogy a fogyasztó
késõbb az adott fogyasztási helyen nyilvántartásba vett
feljogosított fogyasztóként veszi igénybe a gázellátást.
53. § Szabálytalan vételezést követ el az a nyilvántartott
feljogosított fogyasztó, aki:
a) a rendszerhasználatra vonatkozó szerzõdés nélkül
vételez;
b) az 51. § c), d) és i) pontja szerinti szerzõdésszegést
követ el.
54. § Amennyiben a szabálytalan gázvételezés tényleges idõtartama nem állapítható meg, 30 napra vonatkoztatva kell a méretlen gázmennyiséget megállapítani.
55. § A hálózati csatlakozási szerzõdés és az elosztási
szerzõdés megszegésének jogkövetkezményeit az elosztói
engedélyes üzletszabályzata részletezi.

2.2 Gázellátási Közüzemi Szabályzat
Általános rendelkezések
1. § A Gázellátási Közüzemi Szabályzat (a továbbiakban:
GKSZ) a közüzemi fogyasztók és a közüzemi szolgáltatók
közötti jogviszony részletes szabályait tartalmazza.
2. § (1) A közüzemi szolgáltatás során a közüzemi szolgáltató a gázellátáshoz szükséges tevékenységek teljes körét (közüzemi szolgáltatás, földgázszállítás, földgáztárolás, földgáz beszerzés, földgázelosztás stb.) biztosítja a
közüzemi fogyasztó részére. Ennek érdekében szerzõdést
köt az elosztás igénybevételérõl az elosztói engedélyessel;
a gáz beszerzésérõl, szállításáról és tárolásáról a közüzemi
nagykereskedõvel.
(2) A fogyasztók gázellátásának biztosítása érdekében
az engedélyesek az alábbi feladatokat kötelesek elvégezni:
a) az elosztói engedélyes kötelezettsége az új és módosított teljesítményigény kielégítésével kapcsolatos feladatok ellátása, melyeket részletesen Gázelosztási Szabályzat
tartalmaz;
b) a közüzemi szolgáltató kötelezettsége:
ba) közüzemi szerzõdés megkötése,
bb) számlázás,
bc) fogyasztóváltás kezelése,
bd) szerzõdésszegés kezelése,
be) közüzembõl való ki- és belépés kezelése,
bf) ügyfélszolgálati feladatok;
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c) a közüzemi fogyasztó az igénybejelentés, az ajánlatadás, és a csatlakozási szerzõdés megkötésével kapcsolatos ügyintézéssel megbízhatja a közüzemi szolgáltatót, aki
ebben az esetben köteles a közüzemi fogyasztó nevében az
elosztói engedélyesnél eljárni;
d) a közüzemi fogyasztó részére a közüzemi szerzõdés
alapján az elosztóhálózat használatot a közüzemi szolgáltató biztosítja az elosztóval kötött szerzõdés vagy megállapodás alapján.

A fogyasztói igény fogadása,
a fogyasztó tájékoztatása
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podás idõpontjában jön létre, és – a felek ellenkezõ megállapodása hiányában – lép hatályba.
(5) Amennyiben a közüzemi szolgáltató a kézhezvételt
követõ 30 napon belül nem válaszol a fogyasztó módosító
javaslataira, a szerzõdést a fogyasztói módosításokkal
megkötöttnek kell tekinteni. Ha a fogyasztó a szerzõdéstervezetet 30 napon belül aláírva nem küldi vissza a szolgáltatónak, vagy arra vonatkozóan nem nyilatkozik, a
szolgáltató ajánlati kötöttsége megszûnik.
(6) Minden fogyasztási helyre eltérõ megállapodás hiányában külön szerzõdést kell kötni. A szolgáltatás teljesítési helye a fogyasztónál felszerelt gázmérõ kiömlõ csonkja, gázmérõ nélküli fogyasztás esetén a fogyasztói fõcsap.

3. § (1) A közüzemi szerzõdés alapját a közüzemi fogyasztó GESZ alapján megkötött hálózati csatlakozási
szerzõdés képezi.

(7) Közüzemi fogyasztó esetében a bekapcsolás feltétele a megkötött közüzemi szerzõdés.

(2) A közüzemi gázellátásra vonatkozó fogyasztói
igénybejelentés módjára, tartalmára és formájára vonatkozó részletes szabályokról a közüzemi szolgáltató üzletszabályzata rendelkezik.

A közüzemi szerzõdés

A közüzemi szerzõdéskötés
4. § (1) A közüzemi szolgáltató köteles a szerzõdést
megkötni a közüzemi fogyasztóval, ha a csatlakozási szerzõdésben rögzített feltételek teljesültek és a gáz vételezés
mûszaki biztonsági feltételei biztosítottak.
(2) Ha a szerzõdés elkészítéséhez szükséges valamennyi adat, okirat vagy a feltételek teljesítéséhez szükséges igazolás, engedély a közüzemi szolgáltató rendelkezésére áll, a szolgáltató a kézhezvételtõl számított 30 napon
belül köteles a közüzemi szerzõdést megkötni. Amennyiben ezen adatokat a fogyasztó nem bocsátotta a szolgáltató
rendelkezésére, hiánypótlási igényérõl a szolgáltató a kézhezvételtõl számított 15 napon belül köteles értesíteni a
másik felet. Ebben az esetben a határidõ a hiánypótlás teljesítésétõl számítva kezdõdik.
(3) A közüzemi szerzõdés a felek aláírásával jön létre,
és – a felek ellenkezõ megállapodása hiányában – a közüzemi szolgáltató által történõ kézhezvétellel lép hatályba.
A közüzemi szerzõdés a szolgáltatás igénybevételével is
létrejön (feltéve, ha a szerzõdés megkötésének elmaradása
a fogyasztónak nem róható fel), azonban ez nem mentesíti
a feleket az írásbeli szerzõdés megkötése alól.
(4) Ha a fogyasztó a szerzõdést véleményeltéréssel írta
alá, a szerzõdés nem jön létre, a véleményeltérést új ajánlatnak kell tekinteni. Ebben az esetben a közüzemi szolgáltató köteles a kézhezvételt követõ 20 napon belül az álláspontok egyeztetését kezdeményezi. A szerzõdés a véleményeltérésben foglaltakban történt eredményes megálla-

5. § (1) A közüzemi szerzõdés minimális tartalmi elmeit
a GET 39. §-ának (5) bekezdése határozza meg.
(2) A közüzemi szerzõdés részletes szabályait és a minta
szerzõdést a közüzemi szolgáltató üzletszabályzata tartalmazza. Az általános közüzemi szerzõdés két részbõl áll,
melyek a következõk:
a) általános szerzõdési feltételek, és
b) a fogyasztó egyedi azonosító adatait tartalmazó rendelkezések.
(3) Az egyedi közüzemi szerzõdés létrejöttéhez, annak
írásba foglalása szükséges.

A közüzemi szolgáltató jogai
és kötelezettségei
6. § (1) Közüzemi szolgáltatói engedélyes kötelezettsége és kizárólagos joga a földgáz közüzemi szolgáltatói mûködési engedélyében meghatározott települések, településrészek és területek közüzemi fogyasztói részére történõ
közüzemi vezetékes földgáz szolgáltatás biztosítása a jogszabályokban, mûködési engedélyében és üzletszabályzatában rögzítettek alapján, díj ellenében.
(2) A közüzemi szolgáltató – az elosztói engedélyessel
együttmûködve – köteles gondoskodni a fogyasztó gázigényének szerzõdés szerinti folyamatos kielégítésérõl, a gázminõség, a gáz nyomása és a szolgáltatás minõségét meghatározó, egyéb – az üzletszabályzatban meghatározott –
mûszaki és megbízhatósági feltételek gázmérési ponton
(fogyasztói fõcsapnál) való, az elvárhatóság követelményének megfelelõ szinten tartásáról. Azokat a minõségre
jellemzõ értékeket, amelyeket jogszabályok, hatósági elõírások, szabványok állapítanak meg, az elõírt tûréshatárok
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között kell tartani, kivéve, ha a szerzõdés ettõl eltérõ megállapodást tartalmaz.
(3) Ha a fogyasztó a gázellátás során a biztonsági elõírásokat nem tartja be és az ezzel kapcsolatos ellenõrzést
nem teszi lehetõvé, vagy azt meggátolja, a közüzemi szolgáltató az elosztói engedélyessel együttmûködve a fogyasztási helyre való bejutásig, a biztonsági ellenõrzés
lefolytatásig a szolgáltatást a fogyasztási helyen kívüli beavatkozással felfüggesztheti.
(4) A közüzemi szolgáltató rendszeresen tájékoztatni
köteles a fogyasztót a gázszolgáltatással kapcsolatos jogairól és kötelezettségeirõl.

A fogyasztó jogai és kötelezettségei
7. § (1) A fogyasztó köteles minden általa észlelt, a szolgáltatással kapcsolatos rendellenességet az elosztói engedélyesnek haladéktalanul bejelenteni. Amennyiben a bejelentés a közüzemi szolgáltatóhoz érkezik, köteles azt az
elosztói engedélyeshez haladéktalanul továbbítani.
(2) Helyiségen belüli gázszivárgás, gázömlés esetén a
fogyasztó köteles a veszély elhárítása érdekében a tõle elvárható intézkedéseket (pl. szellõztetés, gázcsapok lezárása, tûzgyújtás, villamos berendezés bekapcsolásának mellõzése, szikraképzõdés megakadályozása, a veszélyeztetett környezet tájékoztatása) megtenni.
(3) A fogyasztó köteles gondoskodni a felszerelt gázmérõ és nyomásszabályzó állagmegóvásáról.
(4) A fogyasztó köteles legalább ötévente elvégeztetni a
csatlakozóvezeték és a fogyasztói berendezés mûszaki
biztonsági felülvizsgálatát. A felülvizsgálatra vonatkozó
elõírásokat a csatlakozóvezetékek és a fogyasztói berendezések mûszaki biztonsági szabályzata tartalmazza.
(5) Üzemzavar vagy forráshiány miatti fogyasztás korlátozás esetén fogyasztó köteles a korlátozási sorrend szerinti vételezés végrehajtására.
(6) A fogyasztó köteles a fogyasztási és teljesítményadatokra vonatkozó, jogszabályokban, az üzletszabályzatban és az ÜKSZ-ben, a szerzõdésben meghatározott idõszakos vagy rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni.
(7) A fogyasztó köteles teljesíteni a fogyasztásának
megszakíthatóságára vállalt kötelezettséget.
(8) A fogyasztó köteles lehetõvé tenni a közüzemi szolgáltató elõzetes írásos értesítése alapján a szolgáltató és az
elosztó vagy azok megbízottja részére a bejutást a csatlakozóvezeték, a fogyasztói berendezés és a gázmérõ karbantartása, javítása céljából az azok elhelyezését biztosító
helyiségekbe, területekre. A szolgáltató köteles lehetõséget biztosítani a fogyasztó részére az idõpont elõzetes
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egyeztetésére. Élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetõ
üzemzavar esetén e bekezdésben foglalt szabályok nem alkalmazandók.

A szerzõdésszegés esetei és szankciói
8. § (1) A közüzemi szerzõdésszegés és a szabálytalan
vételezés eseteit, a szerzõdéses állapot helyreállításával és
a szerzõdés nélküli vételezés jogszerûvé tételének módjával kapcsolatos eljárási rendet, a közüzemi szerzõdésszegés következményeit a közüzemi szolgáltató üzletszabályzata tartalmazza.
(2) A GET 3. §-ának 50. pontja szerinti szerzõdés nélküli vételezés is szabálytalan vételezésnek minõsül.
(3) Nem minõsül szerzõdés nélküli vételezésnek, ha a
fogyasztó az elosztóvezetékhez szabályszerûen csatlakozott, a csatlakozóvezetéket, a fogyasztói vezetéket és a fogyasztói berendezést szabályszerûen építtette ki, majd a
közüzemi szerzõdés megkötését szabályszerûen kezdeményezte, és a szerzõdéskötés elmaradására neki nem felróható okból került sor, valamint az ellátásért fizetendõ, külön jogszabályban meghatározott díjakat folyamatosan határidõre megfizeti.
(4) Amennyiben a szabálytalan vételezés tényleges idõtartama nem állapítható meg, abban az esetben 30 napra
vonatkoztatva kell a méretlen gázmennyiséget megállapítani.

Elszámolás
9. § (1) A szolgáltatott földgáz mennyiségének és teljesítményének mérésérõl az elosztói engedélyes gondoskodik a GET 41. és 42. §-ának megfelelõen.
(2) A fogyasztó jogosult saját költségén – az elosztói engedélyessel egyeztetett módon – ellenõrzõ mérõeszközt
alkalmazni. Eltérõ mérési eredmény esetén a fogyasztás
elszámolásánál a GET 42. §-ában meghatározott mérésügyi felülvizsgálat befejezéséig az elszámolási mérõ mérési adatai az irányadók.
(3) A szerzõdés szerint a gáz mennyisége mellett egyéb
jellemzõket is mérni, illetve számítani kell. A szolgáltató a
mérési adatok közreadásáról saját költségére köteles gondoskodni.
(4) Az elszámolás alapja a szolgáltatott gáz fûtõértéke,
valamint a gázmérõn leolvasott érték, amelyet az elosztói
engedélyes gáztechnikai normál m3-re számít át. Az átszámítás szabályait az elosztói engedélyes üzletszabályzatában kell meghatározni.
(5) A közüzemi háztartási fogyasztók elszámolása – ettõl eltérõ megállapodás hiányában – havi, negyedéves
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vagy éves idõszak szerint történhet. A nem háztartási fogyasztók elszámolása – az üzletszabályzatban foglaltak
szerint – egyedi megállapodás alapján történik.
(6) Az elosztói engedélyes nyilatkozata alapján a közüzemi szolgáltató megállapodhat a fogyasztóval a gázfogyasztás mérõ nélküli, átalánydíjas elszámolásában.
10. § (1) A fogyasztó kérheti a bemutatott számla helyesbítését a közüzemi szolgáltatótól, aki erre 20 napon
belül köteles nyilatkozni. A helyesbítés iránti bejelentésnek a számla kiegyenlítésére halasztó hatálya nincs, ha a
bemutatott számlán szereplõ gázmennyiség az elõzõ év
azonos idõszakában fogyasztott mennyiség kétszeresét
nem haladja meg.
(2) Ha a fogyasztót visszatérítés illeti meg, a bejelentés
– üzletszabályzatban szabályozott – érdemi elbírálásától
számított 8 napon belül a visszatérítést teljesíteni kell.
11. § Az elfogyasztott gázmennyiség ellenértékének beszedése során a közüzemi szolgáltató jogosult részszámlázásos módszert alkalmazni. Ezen módszer alkalmazása
esetében a gázmérõ leolvasására és a végszámla benyújtására a szerzõdésben meghatározott idõszakonként kerül
sor, a közbensõ idõszakban a fogyasztó elõre megállapított
részértéket fizet, amelyre vonatkozóan a szolgáltató részszámlát bocsát ki. A részszámlázásra vonatkozó részletes
szabályokat és eljárásokat a közüzemi szolgáltató az üzletszabályzatában köteles rögzíteni. A közüzemi fogyasztó
indokolt esetben (pl. akadályoztatása, hosszabb távolléte
esetén) kérheti a részszámlázásos módszer alkalmazásával
a részszámla elõre történõ megfizetését, illetve annak
utólag történõ megfizetésérõl is dönthet a közüzemi szolgáltató.
12. § Ha a közüzemi szolgáltató és a fogyasztó a szerzõdésben eltérõen nem állapodtak meg, a fogyasztó (vagy a
számla kiegyenlítését vállaló fizetõ) köteles a számlában
feltüntetett díjat
a) a számla bemutatásakor, illetve csekkfizetés és átutalás esetén a számlán feltüntetett fizetési határidõ lejártáig, lakossági fogyasztó esetében legkevesebb 25 napon
belül, nem lakossági fogyasztó esetében legkevesebb 8 napon belül (kivéve, ha errõl a felek a szerzõdésben külön
megállapodtak),
b) a pénzintézet által történõ benyújtáskor
kifizetni.
13. § Ha a fogyasztó jelzi, hogy a nála felszerelt gázmérõ a fogyasztást nem vagy hibásan méri:
a) háztartási fogyasztónál az elõzõ év azonos idõszakának fogyasztását kell alapul venni. Abban az esetben, ha az
elõzõ év azonos idõszakának gázfogyasztása nem állapítható meg, vagy idõközben a gázfogyasztó készülékek szá-
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mában vagy teljesítményében változás állt be, az elfogyasztott gáz mennyiségét becsléssel kell megállapítani;
b) nem háztartási fogyasztónál az elõzõ év azonos idõszakának fogyasztását, a gázfogyasztó készülékek összteljesítményét, továbbá az üzemi, illetve egyéb adatok alapján rögzített használati idõt kell figyelembe venni. A fogyasztás becslése gázfogyasztó készülékek vagy hasonló
adottságú fogyasztási helyek gázfelhasználása alapján történhet.
14. § Amennyiben a kibocsátott (vég)számlán elszámolt
hõmennyiség értéke meghaladja az elõzõ 24 hónapban kibocsátott legmagasabb számlaösszeg értékének kétszeresét, a közüzemi szolgáltató a GET 41. §-ának (4) bekezdésében foglaltakat oly módon teljesíti, hogy köteles a számlán vagy a számla mellett tájékoztatást nyújtani, amelyben
felhívja a fogyasztó figyelmét a számlaérték nagyságára és
a mérõállás ellenõrzésére.

Szüneteltetés
15. § (1) A közüzemi fogyasztó a közüzemi szolgáltatás
szüneteltetését írásban kérheti a közüzemi szolgáltatójánál. A kérelemnek tartalmaznia kell a szüneteltetés pontos
idõtartamát, valamint a kezdési és befejezési idõpontját.
(2) A szüneteltetés feltétele a gázmérõ leszerelése,
melynek költségei a fogyasztót terhelik. Egyéb esetekben
a szüneteltetés mûszaki megoldásáról az elosztói engedélyes dönt, a költségek fogyasztó általi megtérítése mellett.
(3) A szüneteltetés egyéb eseteire vonatkozóan a közüzemi szolgáltató üzletszabályzata tartalmaz részletes szabályokat azzal, hogy a tervezhetõ szüneteltetésre vonatkozó értesítést a fogyasztóval írásban kell közölni.

Fogyasztóváltozás kezelése
16. § (1) Ha a fogyasztó a fogyasztási helyérõl elköltözik, illetõleg a szolgáltatás igénybevételével felhagy, köteles azt a közüzemi szolgáltatónak 15 napon belül bejelenteni. A közüzemi szerzõdés hatályos marad a bejelentés elmulasztása vagy késedelmes bejelentés esetén is, és ennek
megfelelõen az új fogyasztó igénybejelentéséig az elköltözött fogyasztó felel a csatlakozóvezeték, a fogyasztói berendezés, a nyomásszabályozó és gázmérõ állapotáért, a
fogyasztás díjának megfizetéséért, a szerzõdésszegés esetén a következményekért.
(2) Ha a fogyasztó olyan fogyasztási helyre költözik,
vagy olyan szolgáltatási helynek lesz a használója, ahol
gázszolgáltatás van, és ezt igénybe vette, köteles ezt a közüzemi szolgáltatónál 15 napon belül bejelenteni, a változást igazoló iratokat bemutatni, és új közüzemi szerzõdést
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kötni. A közüzemi szolgáltatás igénybevételével az új fogyasztót a korábbi fogyasztóval kötött szerzõdés tartalmával azonos jogok illetik meg, és kötelezettségek terhelik az
új szerzõdés megkötéséig.
(3) A fogyasztóváltozás bejelentését követõ 5 munkanapon belül a közüzemi szolgáltatóval történõ szerzõdés
megkötése elõtt a közüzemi szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy az elosztói engedélyes a fogyasztási helyen felszerelt gázmérõt, nyomásszabályozót a fogyasztó
vagy megbízottja jelenlétében térítésmentesen felülvizsgálja, ellenõrizze, a gázmérõt leolvassa, az ellenõrzésrõl
jegyzõkönyvet vegyen fel, és abból a fogyasztónak adjon
át egy példányt.
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3. számú melléklet
a 49/2006. (III. 10.) Korm. rendelethez
[3. számú melléklet
a 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelethez]
Az engedélyezési kérelemhez tevékenységenként
benyújtandó mellékletek
I. Fejezet
Földgáz szállítására vonatkozó mûködési engedély

(4) Egy gázmérõhelyre egyidejûleg csak egy érvényes
közüzemi szerzõdés köthetõ.

A Magyar Energia Hivatalhoz benyújtott földgáz szállítására vonatkozó mûködési engedély iránti kérelemhez a
következõket kell mellékelni:

Közüzembõl kilépés és visszalépés szabályai

1. Az engedélyezésre vonatkozó általános elõírások
szerint kitöltött adatlapot (3. számú melléklet XI. fejezete)
és az ott felsorolt iratokat.

17. § (1) A feljogosított fogyasztó a közüzemi szerzõdését – eltérõ megállapodás hiányában – a bejelentést követõ
negyedik hónap elsõ napjára mondhatja fel. Ettõl az idõponttól a felek eltérõen is megállapodhatnak. A felmondás
és a kilépés feltétele a közüzemi szolgáltatóval szemben
fennálló tartozás rendezése. Annak érdekében, hogy a feljogosított fogyasztó kilépésének a GET 36. §-ának (3) bekezdésében meghatározott elõfeltétele teljesüljön (közüzemi tartozás rendezése), a közüzemi szolgáltató jogosult
a kilépés idõpontjáig becsült gázfogyasztásra számított díjakról mint elõlegrõl, számlát kiállítani. Az elõlegrõl kiállított számlán az elõleg fizetésre szövegesen utalni kell, és
az elõleg értékét – a felek eltérõ megállapodásának hiányában – az elõzõ év hasonló idõszakának földgáz felhasználása alapján kell megállapítani. A közüzemi tartozásokat
– egyéb esedékessé vált tartozás hiányában – az elõlegfizetésrõl és a kilépéskor készített végleges elszámolásról
szóló számla megfizetésével kell rendezettnek tekinteni
GET 36. §-a (3) bekezdésének értelmezésében.
Az elõleg megfizetése a feleket nem mentesíti az elszámolási kötelezettség alól.
(2) A feljogosított fogyasztót a közüzemi szerzõdése
megszûnését követõen is megilleti a közüzemi szerzõdésben lekötött mértékû, a GET 36. §-ának (7) bekezdésében
elõírt kapacitás, amelynek nagyságát a közüzemi szolgáltatói engedélyes határozza meg. A felmondás bejelentésének kézhezvételétõl számított 15 napon belül köteles a
közüzemi szolgáltató kapacitásnyilatkozatot kiadni.
(3) Ha a feljogosított fogyasztó a közüzemi szerzõdését
nem mondja fel, akkor továbbra is a közüzemi szolgáltatás
keretében vételezhet földgázt.
(4) A GET 36. §-ának (8) bekezdésében meghatározott
felemelt díjat a szállítóvezetéki fogyasztó a közüzemi
nagykereskedõnek, az elosztóvezetéki fogyasztó a közüzemi szolgáltatónak fizeti.

2. A szállítóvezeték-rendszer mûszaki leírása (a tranzit
megjelölésével):
a) a szállítóvezeték bemutatása kezdõ és végpontjaik
valamint egyéb jellemzõik megjelölésével,
b) az indító és átadó állomások leírása és fõbb paramétereik megjelölése az ÜKSZ szerint,
c) a szállítóvezetékek üzemeltetését szolgáló technológiai létesítmények leírása és fõbb paramétereik megjelölése,
d) szállítóvezetékek üzemeltetését, irányítását, ellenõrzését szolgáló létesítmények és berendezések leírása, valamint fõbb paramétereik megjelölése,
e) az ÜKSZ vonatkozó rendelkezéseit kielégítõ adatforgalmi és információs rendszer leírása.
3. Mérési, felosztási és elszámolási rendszer leírása.
4. A földgáz szállítására kötött érvényes szerzõdések
vagy elõszerzõdések, amelyeket megkötött a
a) közüzemi nagykereskedõvel,
b) kereskedõkkel,
c) termelõkkel,
d) feljogosított fogyasztókkal.
5. 5 évre szóló fejlesztési terv és kapacitásfelmérés.
6. Együttmûködési, illetve rendszerszintû szolgáltatásra vonatkozó megállapodások:
a) termelõvel,
b) elosztóval,
c) tárolóval,
d) a földgázszállító vezetékhez közvetlenül kapcsolódó telephelyi vezetéket üzemeltetõvel,
e) rendszerirányítóval [amennyiben a rendszerirányító
és a szállító egy jogi személy, akkor az engedélyköteles tevékenységet végzõ szervezetek közötti kapcsolatokat a
Vhr. 4. §-a (7) bekezdésének f) pontja szerint a vállalkozás
belsõ rendjében kell szabályozni].

2006/28. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

7. Külön jogszabály szerinti környezetvédelmi engedély.
8. A Vhr. 4. §-ának (8) bekezdésében meghatározott
MBH minõsítés alapján a szakemberek összetételének, létszámának szükséges mértékének bemutatása.
II. Fejezet
Földgáz tárolására vonatkozó mûködési engedély
A Magyar Energia Hivatalhoz benyújtott földgáz tárolására vonatkozó mûködési engedély iránti kérelemhez a következõket kell mellékelni:
1. Az engedélyezésre vonatkozó általános elõírások
szerint kitöltött adatlap (3. számú melléklet XI. fejezete) és
az ott felsorolt iratok benyújtása.
2. A földgáztároló geológiai, mûveléstechnológiai paraméterei és mûszaki adatai gáztárolónként:
a) geológiai körülmények leírása és mûveléstechnológiai paraméterek megjelölése,
b) a besajtoló és kitároló technológiai létesítmények leírása és fõbb paramétereik megjelölése,
c) a földgáztároláshoz szükséges egyéb technológiai
létesítmények leírása és fõbb paramétereik megjelölése,
d) szállítóvezetéki és elosztóvezetéki, valamint termelési kapcsolódások leírása és azok fõbb paramétereinek
megjelölése,
e) a földgáztárolók üzemeltetését, irányítását, ellenõrzését szolgáló létesítmények és berendezések leírása, valamint fõbb paramétereik megjelölése,
f) az ÜKSZ vonatkozó rendelkezéseit kielégítõ adatforgalmi és információs rendszer leírása.
3. Mérési, felosztási és elszámolási rendszer leírása.
4. A földgáz tárolására kötött érvényes szerzõdések
vagy elõszerzõdések, amelyeket megkötött a
a) közüzemi nagykereskedõvel,
b) feljogosított fogyasztókkal,
c) kereskedõkkel,
d) rendszerirányítóval.
5. 5 évre szóló fejlesztési terv és igényfelmérés.
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III. Fejezet

Földgáz elosztására vonatkozó mûködési engedély
A Magyar Energia Hivatalhoz benyújtott földgáz elosztására vonatkozó mûködési engedély iránti kérelemhez a
következõket kell mellékelni:
1. Az engedélyezésre vonatkozó általános elõírások
szerint kitöltött adatlap (3. számú melléklet XI. fejezete) és
az ott felsorolt iratok benyújtása.
2. Annak a területnek a leírása, a települések, településrészek, területek felsorolásával, szükség esetén térképekkel, a kivételek megjelölésével, amely területre vonatkozóan a kérelmezõ az engedélyt kéri, külön feltüntetve,
hogy az melyik közüzemi szolgáltatói engedélyeshez tartozik, amennyiben az engedélykérelemben szerepeltetett
területen van közüzemi szolgáltató.
3. Az elosztóvezeték-rendszer fõ elemeinek és jellemzõinek leírása, a területi üzemviteli irányítás és üzemirányító
szolgálatok székhelyének felsorolása. Ezen belül külön feltüntetve az elosztóvezeték-rendszer azon részét, amelyet a
kérelmezõ üzemeltetési szerzõdés alapján üzemeltet.
4. Az elosztóvezeték-rendszer és a szállítóvezetékrendszer csatlakozási pontjainak és jellemzõinek leírása.
5. Az ÜKSZ vonatkozó rendelkezéseit kielégítõ adatforgalmi és információs rendszer leírása.
6. Mérési, felosztási és elszámolási rendszer leírása.
7. A földgáz elosztására kötött érvényes szerzõdések
vagy elõszerzõdések, amelyeket megkötött
a) a
közüzemi
szolgáltatóval,
szolgáltatókkal
[amennyiben a közüzemi szolgáltató és az elosztási engedélyes egy jogi személy, akkor az engedélyköteles tevékenységet végzõ szervezetek közötti kapcsolatokat a Vhr.
4. §-a (7) bekezdésének f) pontja szerint a vállalkozás belsõ rendjében kell szabályozni],
b) elosztóvezeték-rendszer tulajdonosával (üzemeltetési szerzõdés),
c) rendszerirányítóval.

6. Együttmûködési, illetve rendszerszintû szolgáltatásra vonatkozó megállapodások:
a) termelõvel,
b) elosztóval,
c) szállítóval,
d) rendszerirányítóval.

8. Együttmûködési, illetve rendszerszintû szolgáltatásra vonatkozó megállapodások:
a) szállítóval,
b) tárolóval,
c) rendszerirányítóval.

7. Amennyiben szükséges, a külön jogszabály szerinti
környezetvédelmi engedély.

9. 5 évre szóló fejlesztési terv és fogyasztói igényfelmérés.

8. A Vhr. 4. §-ának (8) bekezdésében meghatározott
MBH minõsítés alapján a szakemberek összetételének, létszámának szükséges mértékének bemutatása.

10. A Vhr. 4. §-ának (8) bekezdésében meghatározott
MBH minõsítés alapján a szakemberek összetételének, létszámának szükséges mértékének bemutatása.
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IV. Fejezet

Földgáz rendszerirányítására vonatkozó mûködési
engedély
A Magyar Energia Hivatalhoz benyújtott földgáz rendszerirányítására vonatkozó engedély iránti kérelemhez a
következõket kell mellékelni:
1. Az engedélyezésre vonatkozó általános elõírások
szerint kitöltött adatlap (3. számú melléklet XI. fejezete) és
az ott felsorolt iratok benyújtása.
2. A rendszerirányítónak a GET-ben, e rendeletben és
más jogszabályban, az ÜKSZ-ben és az üzletszabályzatában elõírt, illetve vállalt feladatai ellátásához szükséges informatikai, folyamatszabályozási, mérési rendszerek, távközlõ hálózatok és egyéb szükséges eszközök, rendszerek
és eljárások, valamint feladatainak ellátását biztosító jogok (tulajdonjog vagy egyéb használati jog), igénybe vett
távközlési szolgáltatás részletes bemutatása, s a rendszerirányítói mûködés leírása.
3. Informatikai platform bemutatása és mûködésének
leírása.
4. Mérési, felosztás és elszámolási rendszer leírása.
5. Rendszerszintû szolgáltatások végzésére, a hozzáférésre jogosultakkal és engedélyesekkel kötött vonatkozó szerzõdések és együttmûködési megállapodások bemutatása
[amennyiben a rendszerirányító és a szállító egy jogi személy, akkor az engedélyköteles tevékenységet végzõ szervezetek közötti kapcsolatokat a Vhr. 4. §-a (7) bekezdés f) pontja szerint a vállalkozás belsõ rendjében kell szabályozni].
6. A szállítói rendszer egyensúlytartásához szükséges kiegyenlítõ gáz mennyiségének, illetve pénzben kifejezett értékének meghatározására vonatkozó számítások, ezen földgázforrások beszerzésére, szállítására, tárolására kötött érvényes
szerzõdések vagy elõszerzõdések, amelyeket megkötött a
a) tárolói engedélyessel (engedélyesekkel),
b) közüzemi nagykereskedõvel,
c) kereskedõkkel,
d) termelõkkel,
e) szállítóval [amennyiben a rendszerirányító és a szállító egy jogi személy, akkor az engedélyköteles tevékenységet végzõ szervezetek közötti kapcsolatokat a Vhr.
4. §-a (7) bekezdésének f) pontja szerint a vállalkozás belsõ rendjében kell szabályozni],
f) nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztókkal.

V. Fejezet
Földgáz kereskedelmére vonatkozó mûködési engedély
A Magyar Energia Hivatalhoz benyújtott földgáz kereskedelmére vonatkozó engedély iránti kérelemhez a következõket kell mellékelni:
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1. Az engedélyezésre vonatkozó általános elõírások
szerint kitöltött adatlap (3. számú melléklet XI. fejezete) és
az ott felsorolt iratok benyújtása.
2. Elszámolási rendszer alapjainak bemutatása.
3. Adatforgalmi és információs rendszer bemutatása.
4. Rendszerszintû szolgáltatásra vonatkozó szerzõdés a
rendszerirányítóval.
VI. Fejezet
Földgáz közüzemi nagykereskedelmére vonatkozó
mûködési engedély
A Magyar Energia Hivatalhoz benyújtott földgáz közüzemi nagykereskedelemre vonatkozó engedély iránti kérelemhez a következõket kell mellékelni:
1. Az engedélyezésre vonatkozó általános elõírások
szerint kitöltött adatlap (3. számú melléklet XI. fejezete) és
az ott felsorolt iratok benyújtása.
2. Mûködési terület leírása.
3. A földgáz kereskedelmére kötött érvényes szerzõdések vagy elõszerzõdések, amelyeket megkötött
a) a kereskedõkkel,
b) közüzemi szolgáltatókkal és a szállítórendszerrõl
közvetlenül kiszolgált közüzemi fogyasztókkal,
c) szállítási és tárolási engedélyessel,
d) rendszerirányítóval,
e) termelõvel.
4. Elszámolási rendszer alapjainak bemutatása.
5. Adatforgalmi és információs rendszer bemutatása.
6. 5 évre szóló igényfelmérés bemutatása.
7. Rendszerszintû szolgáltatásra vonatkozó szerzõdés a
rendszerirányítóval.
VII. Fejezet
Földgáz közüzemi szolgáltatására vonatkozó mûködési
engedély
A Magyar Energia Hivatalhoz benyújtott földgáz közüzemi szolgáltatásra vonatkozó mûködési engedély iránti
kérelemhez a következõket kell mellékelni:
1. Az engedélyezésre vonatkozó általános elõírások
szerint kitöltött adatlap (3. számú melléklet XI. fejezete) és
az ott felsorolt iratok benyújtása.
2. Annak a területnek a leírása, a települések, településrészek, területek felsorolásával, szükség esetén térképekkel, a
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kivételek megjelölésével, amely területre vonatkozóan a kérelmezõ az engedélyt kéri, külön feltüntetve, hogy az adott
területek, mely elosztói engedélyeshez tartoznak.
3. A földgáz közüzemi szolgáltatására vonatkozó érvényes szerzõdések vagy elõszerzõdések, amelyeket megkötött
a) az elosztói engedélyesekkel [amennyiben a közüzemi
szolgáltató és az elosztási engedélyes egy jogi személy, akkor az engedélyköteles tevékenységet végzõ szervezetek közötti kapcsolatokat a Vhr. 4. §-a (7) bekezdésének f) pontja
szerint a vállalkozás belsõ rendjében kell szabályozni],
b) a közüzemi nagykereskedõi engedélyessel,
c) a rendszerirányítóval.
4. Elszámolási rendszer alapjainak bemutatása.
5. Adatforgalmi és információs rendszer bemutatása.
6. 5 évre szóló igényfelmérés bemutatása.

VIII. Fejezet
Szervezett földgázpiac létrehozására és mûködtetésére
vonatkozó mûködési engedély
A Magyar Energia Hivatalhoz benyújtott, szervezett
földgázpiac létrehozására és mûködtetésére vonatkozó
mûködési engedély iránti kérelemhez a következõket kell
mellékelni:
1. Az engedélyezésre vonatkozó általános elõírások
szerint kitöltött adatlap (3. számú melléklet XI. fejezete) és
az ott felsorolt iratok benyújtása, az E) táblázat 6. pontja
kivételével.
2. A szervezett földgázpiacot mûködtetõ társaság alapításában részt vevõ tulajdonosok megnevezését, az általuk képviselt tulajdonosi jog mértékét.
3. A jegyzett tõke alapítók által történõ befizetését igazoló dokumentumot.
4. Az elszámolás biztosítására vonatkozó szerzõdések
tervezetét.
5. A felelõsségbiztosításról szóló szerzõdést.
6. A rendszerirányítóval megkötendõ szerzõdés tervezetét.
7. Az adatforgalmi és információs rendszer bemutatását.
IX. Fejezet
Határon keresztüli földgázszállító vezetékhez történõ
hozzáférésre vonatkozó mûködési engedély
A Magyar Energia Hivatalhoz benyújtott a határon keresztüli földgázszállító vezetékhez való hozzáférési mûkö-
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dési engedély iránti kérelemhez a következõket kell mellékelni:
1. Az engedélyezésre vonatkozó általános elõírások
szerint kitöltött adatlap (3. számú melléklet XI. fejezete) és
az ott felsorolt iratok benyújtása, kivétel ez alól a termelõ
és a nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztó, amelyekre
csak a 3. számú melléklet XI. fejezetében rögzített A), B),
C) táblázat szerinti adatszolgáltatás kötelezõ.
2. Alkalmazott eljárás- és nyilvántartásrend.

X. Fejezet
Propán-, butángázok és ezek elegyeinek vezetéken
történõ elosztására vonatkozó mûködési engedély
A Magyar Energia Hivatalhoz benyújtott propán-, butángázok és ezek elegyeinek vezetéken történõ elosztására
és szolgáltatására vonatkozó mûködési engedély iránti kérelemhez a következõket kell mellékelni:
1. Az engedélyezésre vonatkozó általános elõírások
szerint kitöltött adatlap (3. számú melléklet XI. fejezete) és
az ott felsorolt iratok benyújtása.
2. Annak a területnek a leírása (települések, településrészek, területek) felsorolásával, szükség esetén térképekkel, a kivételek megjelölésével, amely területre vonatkozóan a kérelmezõ az engedélyt kéri.
3. Azon feljogosítottnak minõsülõ fogyasztók felsorolása,
amelyek a 2. pontban felsorolt területeken az elosztó rendszer
kapacitását igénybe veszik. (Külön feltüntetve, hogy közüzemi fogyasztóról, kereskedõhöz tartozó fogyasztóról vagy
nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztóról van szó.)
4. Az elosztóvezeték-rendszer fõ elemeinek és jellemzõinek leírása, a területi üzemviteli irányítás és üzemirányító
szolgálatok székhelyének felsorolása. Ezen belül külön feltüntetve az elosztóvezeték-rendszer azon részét, amelyet a
kérelmezõ üzemeltetési szerzõdés alapján üzemeltet.
5. Mérési és elszámolási rendszer leírása.
6. Adatforgalmi és információs rendszer bemutatása.
7. A PB-gáz vásárlásra kereskedõvel, PB termelõvel,
valamint a PB-gáz elosztására kötött érvényes szerzõdések
vagy elõszerzõdések.
8. 5 évre szóló fejlesztési terv és igényfelmérés.
9. A Vhr. 4. §-ának (8) bekezdésében meghatározott
MBH minõsítés alapján a szakemberek összetételének, létszámának szükséges mértékének bemutatása.
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XI. Fejezet
Formanyomtatvány a GET alapján engedélyköteles tevékenységekkel kapcsolatban benyújtandó
kérelemhez
Hivatali használatra (Hivatal tölti ki.)
Iktatószám:
Beérkezés idõpontja:
Elj. díj befiz. biz. csatolva
Igen_
Nem_

KÉRELEM
A GET 6–12. §-aiban foglaltak alapján kérem a T. Hivatalt, hogy az alábbiakban részletesen megjelölt általános, valamint a mellékelt részletes szakmai adatok alapján az A) táblázatban meghatározott kérelmet teljesíteni szíveskedjenek:

A) A kérelemre vonatkozó adatok
1.

A kérelmezett engedély fajtájának megnevezése
(Az engedély kérelem tárgya)

B) A kérelmezõ adatai
1.

Kérelmezõ megnevezése
(Teljes név)
(Rövid név)

2.

Cím
Település:
Utca:
Házszám:
Irányítószám:
Képviselõ megnevezése
Telefon:
Fax:
E-mail:

3.

Egy hónapnál nem régebbi cégkivonat vagy
hiteles másolata

Mellékelve

Igen_

Nem_

4.

Létesítõ okirat vagy hiteles másolat

Mellékelve

Igen_

Nem_
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C) Általános nyilatkozatok
1.

Kérelmezõ nyilatkozata arról, hogy csõdeljárás,
végrehajtási, felszámolási vagy végelszámolási
eljárás alatt nem áll

Mellékelve

Igen_

Nem_

2.

Nyilatkozat az üzemi és kereskedelmi szabályzatban foglaltak tudomásulvételérõl, az abban foglalt
elõírások betartásáról

Mellékelve

Igen_

Nem_

3.

Nyilatkozat arról, hogy a kérelmezõvel szemben
nem áll fenn a GET 6. § (3) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott kizáró ok

Mellékelve

Igen_

Nem_

D) Gazdasági adatok
1.

Ellenõrzött mérleg (tervezett)

Mellékelve

Igen_

Nem_

2.

Ellenõrzött üzleti terv

Mellékelve

Igen_

Nem_

3.

A független szakértõi vélemény az üzleti
tervrõl

Mellékelve

Igen_

Nem_

4.

A pénzügyi biztosíték igazolása

Mellékelve

Igen_

Nem_

E) Egyéb mellékletek
1.

A jóváhagyásra beterjesztett, alkalmazni kívánt
üzletszabályzat

Mellékelve

Igen_

Nem_

2.

Minõségirányítási rendszer leírása, auditálásának
ütemterve és határideje (kivéve a földgáz kereskedelmi engedély kérelem esetén)

Mellékelve

Igen_

Nem_

3.

Szükséges képzettségû és létszámú szakszemélyzet
rendelkezésre állásának bemutatása (táblázatos
összefoglalás az elõírt szükséges és a rendelkezésre álló személyzet létszámáról, szakképzettség
szerint)

Mellékelve

Igen_

Nem_

4.

Szervezeti és mûködési szabályzat, szervezeti ábra,
döntési és hatásköri rendszer

Mellékelve

Igen_

Nem_

5.

Jóváhagyásra beterjesztett megfelelési szabályzat

Mellékelve

Igen_

Nem_

6.

Üzemzavar, válsághelyzeti intézkedési terv

Mellékelve

Igen_

Nem_
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4. számú melléklet
a 49/2006. (III. 10.) Korm. rendelethez
[4. számú melléklet
a 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelethez]

Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat
Az ÜKSZ kötelezõ tartalmi elemei
(1) Az együttmûködõ földgázrendszer szereplõi kapcsolatrendszerének leírása:
a) az együttmûködõ földgázrendszer szereplõi,
b) együttmûködési szerzõdések, az engedélyesek és a
hozzáférésre jogosultak közötti együttmûködés rendje,
c) a rendszerirányítási engedélyes és a külföldi rendszerirányító kapcsolatai.
(2) Az együttmûködõ földgázrendszer részletes leírása:
a) a földgázrendszer felépítése, fõ részei (szállító-, tároló-, elosztórendszerek, egymáshoz csatlakozásuknak
feltételei),
b) fogyasztói csatlakozási elõírások: mûszaki, gazdasági, jogi feltételek,
c) telemechanikai követelmények, elszámolási mérés,
mérési adatátvitel,
d) gázminõségi követelmények, gázszagosítás,
e) a szállító-, elosztó- és tárolórendszerek üzemeltetési
feltételei,
f) rendszer karbantartási szabályai.
(3) Az együttmûködõ földgázrendszer rendszerfejlesztési folyamatának leírása.
(4) Az adatszolgáltatás rendje, a vonatkozó jogszabályok alkalmazásának részletei.
(5) Üzemzavar elhárítás, válsághelyzetre vonatkozó intézkedések, a válsághelyzet elhárítására vonatkozó jogszabályok alkalmazásának részletei.
(6) Versenysemlegesség érvényesítése, a rendszerhez
való szabad hozzáférés részletes eljárási rendje:
a) hozzáférésre jogosultság,
b) fogyasztási igénybejelentési eljárás rendje, feltételei,
c) a kapacitás és a szabad kapacitás meghatározása,
d) az elbírálás, döntés, a jogorvoslati eljárás rendje,
e) a ki nem használt kapacitások kezelése,
f) a nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztói kör és a
közüzemi fogyasztói kör közötti átjárhatóság szabályai.
(7) Elszámolási, felosztási, mérési és adatforgalmi elõírások.
(8) A diszkriminációtól mentes mûködés érdekében az
ÜKSZ-ben egységesíteni kell:
a) az üzemviteli, kereskedelmi elszámolási mérések
rendjét,
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b) a földgáz minõség meghatározásának rendjét,
c) mérõeszközök hitelesítése, a mérés módszerét,
d) elszámolás módját hiteles mérés hiánya esetén,
e) a saját gázfelhasználás, mérési különbözet és a hálózati veszteség tervezési, elszámolási rendjét,
f) a számlázás és a számla kiegyenlítésének módját és
feltételeit,
g) rendszerszintû szolgáltatások körét és ezek elszámolását,
h) a nominálás, nominálási eljárás, felosztás rendjét, elszámolások rendjét, a nominálási eltérések kezelését, az
eltérések elszámolásának rendjét.
(9) A rendszerirányítás mûködésére vonatkozó rendelkezések keretében részletesen kell szabályozni:
a) a más szállítói engedélyesekkel, elosztói és tárolói
rendszerüzemeltetõkkel történõ együttmûködés rendjét,
b) a rendszeregyensúlyhoz szükséges tartalék-szállító,
elosztó és tároló kapacitások meghatározását,
c) a Vhr. 10. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti kiegyenlítõ földgáz mennyiségének és értékének meghatározási módszerét,
d) a szabad kapacitáshoz való hozzáférési elvek alkalmazását a Vhr. 23. §-a (2) bekezdésének c) pontja és
(3) bekezdése szerint.
(10) A kapacitáslekötés folyamata, szabályai, kapacitás
aukció szabályai, ezek között:
a) a rendszerhasználóval szembeni feltételek,
b) a kapacitáslekötés idõtartama.
(11) A kiegyensúlyozáshoz szükséges földgázforrás
megtervezése, igénybevételi rendje, opciós források felhasználása, az elszámolások szabályai.
(12) A rendszerirányító által a kiegyenlítõ gáz beszerzésének rendje.
(13) Rendszerszintû szolgáltatások:
a) az informatikai platform mûködtetésének és használatának szabályai, az adatforgalom rendje,
b) nominálási szabályok,
c) a rendszerirányító intézkedései a rendszeregyensúly
érdekében,
d) másodlagos kapacitáskereskedelem nyilvántartása,
e) a rendszerirányító hatáskörébe tartozó megszakítható fogyasztás, korlátozás, tervezési, vezénylési és elszámolási szabályai,
f) karbantartások összehangolásának rendje.
(14) A mérlegkörök mûködtetésének szabályai:
a) mérlegkör létrehozása, megszüntetése,
b) mûködési mechanizmus, szervezeti szabályzat,
c) felelõsségi kérdések,
d) információáramlás,
e) külsõ-belsõ elszámolások.
(15) A szervezett földgázpiac mûködtetésére vonatkozó
jogszabályok alkalmazásának részletei.
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5. számú melléklet
a 49/2006. (III. 10.) Korm. rendelethez
[5. számú melléklet
a 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelethez]

Az üzletszabályzatok kötelezõ
tartalmi elemei
A szállítói engedélyes üzletszabályzatának
tartalmi elemei
I. Általános rész
Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre.
Fogalmi meghatározások.
A Társaság által végzett tevékenységek és szolgáltatások felsorolása.
A külsõ környezettel való kapcsolata:
a) felettes szervekkel való kapcsolat;
b) fogyasztók és rendszerhasználók részére adott információk.

II. Az engedélyes tevékenységei
1. Általános biztonsági elõírások:
a) fogyasztók és rendszerhasználók biztonságos ellátására vonatkozó garanciák és az ellátást biztosító rendelkezések;
b) az adatvédelemre vonatkozó biztosítékok;
c) a környezetvédelmi elõírások és az elõírást biztosító
rendelkezések.
2. Szolgáltatás minõségi követelmények:
a) a fogyasztói elégedettségi vizsgálat bemutatása;
b) az engedélyes tevékenység minõségi jellemzõi;
c) a forgalmazott gáz minõségi elõírása;
d) a gázminõség ellenõrzésének részletes eljárásrendje.
3. Mûszaki követelmények:
a) a folyamatos és biztonságos szolgáltatásra vonatkozó, üzleti titkok körébe nem tartozó fõbb mûszaki paraméterek;
b) az engedélyesek által mûködtetett rendszer üzemviteli irányítási rendje, beleértve az ezek távfelügyeletét és
adatforgalmát biztosító rendszert.
4. A fogyasztói igény kielégítésének módjai és részletes
szabályai:
a) az igénykielégítés feltételei, a fogyasztóval kötött
földgázszállítási szerzõdés;
b) az igénybejelentõ részére történõ tájékoztatás rendje
és szabályai;
c) az igénylõtõl kért adatok, dokumentumok felsorolása és a benyújtás módja;
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d) ajánlattételi kötelezettség, és az elmulasztásának
konzekvenciája;
e) a fogyasztónál és a rendszerhasználónál történt változás esetén alkalmazott eljárás.
5. A szerzõdési feltételek a hálózati csatlakozási, szállítási és szagosítási szerzõdésekhez:
a) általános szerzõdéses feltételek;
b) szerzõdéstípusok (az árak megállapításáról szóló
1990. évi LXXXVII. törvény alapján kiadott földgázellátáshoz kapcsolódó hatósági árakat megállapító jogszabályban meghatározott csoportonként);
c) egyedi feltételek kezelése;
d) az üzemzavar, korlátozás és szüneteltetés esetén alkalmazandó szabályok;
e) az engedélyes rendszerének karbantartása és hibaelhárításának rendje;
f) a szerzõdõ partnerrel szemben támasztott követelmények;
g) mennyiségi elszámolási és fizetési elõírások:
ga) a csatlakozásért fizetendõ díj, mértéke és számításának szabályai,
gb) a szállításért fizetendõ díj, mértéke és számításának
szabályai,
gc) a szagosításért fizetendõ díj, mértéke és számításának szabályai,
gd) az elszámolás alapja, idõszaka és rendje,
ge) hatósági árhoz képest alkalmazott árengedményezés szabályai,
gf) a mérés és az elszámolás során alkalmazott számítások részletezése,
gg) a számlázás és a számlakifogásolások intézésének
rendje,
gh) a kötbérek alkalmazásának és fizetésének rendje,
gi) a választható fizetési módok,
gj) a választható fizetési határidõk,
gk) a késedelmes fizetés esetére alkalmazható szankciók.
6. Szerzõdésszegésre és szerzõdés nélküli vételezésre
vonatkozó szabályok:
a) a szerzõdésszegés és szerzõdés nélküli vételezés
esetei;
b) szankciók és következmények;
c) a szerzõdéses állapot helyreállítása;
d) a szerzõdés nélküli vételezés és jogszerûvé tételének
módja.
7. A panaszok kezelésének rendje.

III. Mellékletek
1. A társaság szervezeti felépítése.
.

2. A mûködtetett rendszer leírása, mûszaki adatai
3. Az ügyfélszolgálati iroda elérhetõsége.

4. A csatlakozás pénzügyi feltétele és a megállapodás
dokumentum mintái.
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5. Elszámolás során alkalmazott számítási eljárás, paraméterek.
6. Szerzõdésminták.
7. A korlátozási menetrend sorrend.
8. Eljárásrend a szerzõdésszegés és szabálytalan vételezés esetén, kötbértábla.
9. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása.
10. Etikai Kódex.
11. Egyéb, a Hivatal által elõírt mellékletek.

IV. Függelék
1. Jogszabályok, szabványok, belsõ utasítások.

Az elosztói engedélyes üzletszabályzatának
tartalmi elemei
I. Általános rész
Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre.
Fogalmi meghatározások.
A Társaság által végzett tevékenységek és szolgáltatások felsorolása.
A külsõ környezettel való kapcsolata:
a) felettes szervekkel való kapcsolat;
b) fogyasztók részére adott információk (a mûködési
terület kifüggesztése a fogyasztói irodában, szerelõk elérhetõsége stb.).

II. Az engedélyes tevékenységei
1. Általános biztonsági elõírások:
a) fogyasztók biztonságos ellátására vonatkozó garanciák és az ellátást biztosító rendelkezések;
b) az adatvédelemre vonatkozó biztosítékok;
c) a környezetvédelmi elõírások és az elõírást biztosító
rendelkezések.
2. Szolgáltatás minõségi követelmények:
a) a fogyasztói elégedettségi vizsgálat bemutatása;
b) a szolgáltatás színvonalának eljárásrendje és mutatói;
c) az engedélyes tevékenység minõségi jellemzõi;
d) a forgalmazott gáz minõségi elõírásai;
e) a gázminõség ellenõrzésének részletes eljárásrendje.
3. Mûszaki követelmények:
a) a folyamatos és biztonságos szolgáltatásra vonatkozó, üzleti titkok körébe nem tartozó fõbb mûszaki paraméterek;
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b) az engedélyesek által mûködtetett rendszer üzemviteli irányítási rendje, beleértve az ezek távfelügyeletét és
adatforgalmát biztosító rendszert.
4. A fogyasztói igény kielégítésének módjai és részletes
szabályai:
a) az igénykielégítés feltételei, a fogyasztóval kötött
csatlakozási szerzõdés;
b) az igénybejelentõ részére történõ tájékoztatás rendje
és szabályai;
c) az igénylõtõl kért adatok, dokumentumok felsorolása és a benyújtás módja;
d) ajánlattételi kötelezettség, és az elmulasztásának
konzekvenciája;
e) a fogyasztó személyében történt változás esetén alkalmazott eljárás.
5. A szerzõdési feltételek a hálózati csatlakozási és az
elosztási szerzõdésekhez
a) általános szerzõdéses feltételek;
b) szerzõdéstípusok;
c) egyedi feltételek kezelése;
d) az üzemzavar, korlátozás és szüneteltetés esetén alkalmazandó szabályok;
e) az engedélyes rendszerének karbantartása és hibaelhárításának rendje;
f) a szerzõdõ partnerrel szemben támasztott követelmények;
g) mennyiségi elszámolási és fizetési elõírások:
ga) a csatlakozásért fizetendõ díj, mértéke és számításának szabályai,
gb) az elszámolás alapja, idõszaka és rendje,
gc) hatósági árhoz képest alkalmazott árengedményezés szabályai,
gd) a mérés és az elszámolás során alkalmazott számítások részletezése,
ge) a számlázás és a számlakifogásolások intézésének
rendje,
gf) a kötbérek alkalmazásának és fizetésének rendje,
gg) a választható fizetési módok,
gh) a választható fizetési határidõk,
gi) a késedelmes fizetés esetére alkalmazható szankciók.
6. Szerzõdésszegésre és szerzõdés nélküli vételezésre
vonatkozó szabályok:
a) a szerzõdésszegés és szerzõdés nélküli vételezés esetei;
b) szankciók és következmények;
c) a szerzõdéses állapot helyreállítása;
d) a szerzõdés nélküli vételezés és jogszerûvé tételének
módja.
7. A panaszok kezelésének rendje.
8. A fogyatékkal élõkre vonatkozó speciális rendelkezések.
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III. Mellékletek

1. A társaság szervezeti felépítése.
2. A mûködtetett rendszer leírása, mûszaki adatai.
3. Az ügyfélszolgálat elérhetõsége.
4. A csatlakozás pénzügyi feltétele és a megállapodás
dokumentum mintái.
5. Elszámolás során alkalmazott számítási eljárás, paraméterek.
6. Szerzõdésminták.
7. A korlátozási sorrend.
8. Eljárásrend a szerzõdésszegés és szabálytalan vételezés esetén, kötbértábla.
9. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása.
10. A társasági azonosító bemutatása.
11. Etikai Kódex.
12. Egyéb, a Hivatal által elõírt mellékletek.

IV. Függelék
1. Jogszabályok, szabványok, belsõ utasítások.

A tárolói engedélyes üzletszabályzatának
tartalmi elemei
I. Általános rész
Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre.
Fogalmi meghatározások.
A Társaság által végzett tevékenységek és szolgáltatások felsorolása.
A tárolórendszerek jellemzõ adatai.
A külsõ környezettel való kapcsolat:
a) felettes szervekkel való kapcsolat;
b) fogyasztók és rendszerhasználók részére adott információk.

II. Az engedélyes tevékenységei
1. Általános biztonsági elõírások:
a) fogyasztók és rendszerhasználók biztonságos ellátására vonatkozó garanciák és az ellátást biztosító rendelkezések;
b) a tárolókhoz való diszkriminációmentes és átlátható
hozzáférést minden tárolóhasználó számára biztosító rendelkezések;

2221

c) az adatvédelemre vonatkozó biztosítékok;
d) a környezetvédelmi elõírások és az elõírást biztosító
rendelkezések.
2. Szolgáltatás minõségi követelmények:
a) a fogyasztói elégedettségi vizsgálat bemutatása;
b) az engedélyes tevékenység minõségi jellemzõi;
c) a gáz átadási (mérési) ponton a szolgáltatás minõségére, folyamatosságára vonatkozó statisztikák, megbízhatósági és egyéb minõségi követelmények és elõírt tûrés határai;
d) a tárolt gáz minõségi elõírásai;
e) a gázminõség ellenõrzésének részletes eljárásrendje.
3. Mûszaki követelmények:
a) a folyamatos és biztonságos szolgáltatásra vonatkozó, üzleti titkok körébe nem tartozó fõbb mûszaki paraméterek;
b) az engedélyes által mûködtetett rendszerek üzemviteli irányítási rendje, beleértve az ezek távfelügyeletét és
adatforgalmát biztosító rendszert, valamint az informatikai platformhoz való csatlakozás szükséges elemeit;
c) a tárolók adatainak, kapacitásának meghatározása,
és azok közzétételi rendje az alábbiak szerint:
ca) a tároló kapacitása meghatározásának módszere, az
így meghatározott adatok,
cb) a tárolók aktuális feltöltöttsége,
cc) a tárolási ciklusok idõbeli meghatározása,
cd) a tárolók karbantartásai ciklusai és az így számítható kapacitásváltozások,
ce) egyesített tárolók szabad és kitárolási kapacitása,
terhelésváltási sebessége,
cf) egyes tárolók betárolási kapacitásának meghatározása, kitermeléskor biztosított indító nyomások;
d) a tárolók karbantartási és hibaelhárítási rendje; a bejelentett vagy feltárt üzemzavar kezelésének módja, nyilvántartása, az eljárás során elvégzendõ teendõk;
e) üzemzavar esetén a fogyasztók és más engedélyesek
értesítésének rendje és módja;
f) elszámolási mennyiségmérõ rendszerek üzemeltetésének, ellenõrzésének és az ellenõrzésre vonatkozó eredményeknek a mérésben érintett másik fél számára történõ
hozzáférési rendje;
g) a tárolási tevékenység ellátásához szükséges gázforgalmi adatok biztosításának rendje.
4. Kereskedelmi elõírások:
a) ügyfélszolgálat mûködtetésének rendje;
b) az értékesítés feltételeire vonatkozó szabályok, tekintettel az üzemi és kereskedelmi szabályzat elõírásaira,
különösen a nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztók
és kereskedõkre vonatkozó pénzügyi feltételeket dokumentáló elõírásokra is;
c) a beérkezett igények elbírálásának rendje, tekintettel
az esetlegesen nem elégséges tárolási kapacitások elosztása során alkalmazandó eljárásokra, sorrendiségre;
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d) a fogyasztói igény kielégítésének módjai és részletes
szabályai:
da) az igénykielégítés feltételei, a fogyasztóval kötött
tárolási szerzõdés,
db) az igénybejelentõ részére történõ tájékoztatás rendje és szabályai,
dc) az igénylõtõl kért adatok, dokumentumok felsorolása és a benyújtás módja,
dd) ajánlattételi kötelezettség, és az elmulasztásának
konzekvenciája,
de) a fogyasztónál és a rendszerhasználónál történt változás esetén alkalmazott eljárás;
e) a nomináláshoz kapcsolódó részletes szabályok;
f) mérlegkészítési, elszámolási szabályok;
g) mobil gázhoz keveredõ párnagáz mennyiségének
meghatározásánál alkalmazott eljárás;
h) a tároltató felekre történõ allokáció összefüggései;
i) a megszakítható fogyasztással kapcsolatos tárolói eljárások;
j) a szerzõdési feltételek a tárolási szerzõdésekhez:
ja) általános szerzõdéses feltételek,
jb) egyedi feltételek kezelése,
jc) az üzemzavar, korlátozás és szüneteltetés esetén alkalmazandó szabályok,
jd) az engedélyes rendszerének karbantartása és hibaelhárításának rendje,
je) a szerzõdõ partnerrel szemben támasztott követelmények;
k) mennyiségi elszámolási és fizetési elõírások:
ka) a tárolásért fizetendõ díj, mértéke és számításának
szabályai,
kb) hatósági árhoz képest alkalmazott árengedményezés szabályai,
kc) a mérés és az elszámolás során alkalmazott számítások részletezése,
kd) a számlázás és a számlakifogásolások intézésének
rendje,
ke) a pótdíjak és kötbérek alkalmazásának és fizetésének rendje,
kf) a választható fizetési módok,
kg) a választható fizetési határidõk,
kh) a késedelmes fizetés esetére alkalmazható szankciók;
l) szerzõdésszegésre vonatkozó szabályok:
la) a szerzõdésszegés esetei,
lb) szankciók és következmények,
lc) a szerzõdéses állapot helyreállítása;
m) a panaszok kezelésének rendje.

III. Mellékletek
1. A társaság szervezeti felépítése.
2. A mûködtetett rendszer leírása, mûszaki adatai.
3. Az ügyfélszolgálat elérhetõsége.
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4. A tárolás pénzügyi feltételei és a megállapodás dokumentum mintái.
5. Elszámolás során alkalmazott számítási eljárás, paraméterek.
6. Szerzõdésminták.
7. Eljárásrend a szerzõdésszegés esetén.
8. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása.
9. Etikai Kódex.
10. Egyéb, a Hivatal által elõírt mellékletek.

IV. Függelék
1. Jogszabályok, szabványok, belsõ utasítások.

A közüzemi nagykereskedõi engedélyes
üzletszabályzatának tartalmi elemei
I. Általános rész
Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre.
Fogalmi meghatározások.
A Társaság által végzett tevékenységek és szolgáltatások felsorolása.
A külsõ környezettel való kapcsolata:
a) felettes szervekkel való kapcsolat;
b) fogyasztók részére adott információk.

II. Az engedélyes tevékenységei
1. Általános biztonsági elõírások:
a) fogyasztók és rendszerhasználók biztonságos ellátására vonatkozó garanciák és az ellátást biztosító rendelkezések;
b) az adatvédelemre vonatkozó biztosítékok;
c) a környezetvédelmi elõírások és az elõírást biztosító
rendelkezések.
2. Szolgáltatás minõségi követelmények:
a) a fogyasztói elégedettségi vizsgálat bemutatása;
b) az engedélyes tevékenység minõségi jellemzõi;
c) a forgalmazott gáz minõségi elõírásai;
d) a gázminõség ellenõrzésének részletes eljárásrendje.
3. A fogyasztói igény kielégítésének módjai és részletes
szabályai:
a) az igénykielégítés feltételei;
b) az igénybejelentõ részére történõ tájékoztatás rendje
és szabályai;
c) az igénylõtõl kért adatok, dokumentumok felsorolása és a benyújtás módja;
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d) ajánlattételi kötelezettség, és az elmulasztásának
konzekvenciája;
e) a fogyasztónál történt változás esetén alkalmazott eljárás.
4. A szerzõdési feltételek a szerzõdésekhez:
a) általános szerzõdéses feltételek;
b) szerzõdéstípusok;
c) egyedi feltételek kezelése;
d) az üzemzavar, korlátozás és szüneteltetés esetén alkalmazandó szabályok;
e) az engedélyes rendszerének karbantartása és hibaelhárításának rendje;
f) a szerzõdõ partnerrel szemben támasztott követelmények;
g) mennyiségi elszámolási és fizetési elõírások:
ga) az elszámolás alapja, idõszaka és rendje,
gb) hatósági árhoz képest alkalmazott árengedményezés szabályai,
gc) a mérés és az elszámolás során alkalmazott számítások részletezése,
gd) a számlázás és a számlakifogásolások intézésének
rendje,
ge) a kötbérek alkalmazásának és fizetésének rendje,
gf) a választható fizetési módok és fizetési kedvezmények,
gg) a választható fizetési határidõk,
gh) a késedelmes fizetés esetére alkalmazható szankciók.
5. Szerzõdésszegésre és szerzõdés nélküli vételezésre
vonatkozó szabályok:
a) a szerzõdésszegés és szerzõdés nélküli vételezés
esetei;
b) szankciók és következmények;
c) a szerzõdéses állapot helyreállítása;
d) a szerzõdés nélküli vételezés és jogszerûvé tételének
módja.
6. A panaszok kezelésének rendje.
III. Mellékletek
1. A társaság szervezeti felépítése.
2. Az ügyfélszolgálat elérhetõsége.
3. Elszámolás során alkalmazott számítási eljárás, paraméterek.
4. Szerzõdésminták.
5. Eljárásrend a szerzõdésszegés és szabálytalan vételezés esetén, kötbértábla.
6. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása.
7. Etikai Kódex.
8. Egyéb, a Hivatal által elõírt mellékletek.
IV. Függelék
1. Jogszabályok, szabványok, belsõ utasítások.
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A közüzemi szolgáltatói engedélyes üzletszabályzatának
tartalmi elemei
I. Általános rész
Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre.
Fogalmi meghatározások.
A Társaság által végzett tevékenységek és szolgáltatások felsorolása.
A külsõ környezettel való kapcsolata:
a) felettes szervekkel való kapcsolat;
b) fogyasztók részére adott információk (a fogyasztói
irodában a mûködtetett terület kifüggesztése, szerelõk elérhetõsége stb.).

II. Az engedélyes tevékenységei
1. Általános biztonsági elõírások:
a) fogyasztók és rendszerhasználók biztonságos ellátására vonatkozó garanciák és az ellátást biztosító rendelkezések;
b) az adatvédelemre vonatkozó biztosítékok;
c) a környezetvédelmi elõírások és az elõírást biztosító
rendelkezések.
2. Szolgáltatás minõségi követelmények:
a) a fogyasztói elégedettségi vizsgálat bemutatása;
b) a szolgáltatás színvonalának eljárásrendje és mutatói;
c) az engedélyes tevékenység minõségi jellemzõi;
d) a forgalmazott gáz minõségi elõírásai;
e) a gázminõség ellenõrzésének részletes eljárásrendje.
3. A fogyasztói igény kielégítésének módjai és részletes
szabályai:
a) az igénykielégítés feltételei;
b) az igénybejelentõ részére történõ tájékoztatás rendje
és szabályai;
c) az igénylõtõl kért adatok, dokumentumok felsorolása és a benyújtás módja;
d) ajánlattételi kötelezettség, és az elmulasztásának
konzekvenciája;
e) a fogyasztónál történt változás esetén alkalmazott eljárás.
4. A szerzõdési feltételek a szerzõdésekhez:
a) általános szerzõdéses feltételek;
b) szerzõdéstípusok (a földgázellátáshoz kapcsolódó
hatósági árakat megállapító jogszabályban meghatározott
csoportonként);
c) egyedi feltételek kezelése;
d) az üzemzavar, korlátozás és szüneteltetés esetén alkalmazandó szabályok;
e) a szerzõdõ partnerrel szemben támasztott követelmények;
f) mennyiségi elszámolási és fizetési elõírások:
fa) az elszámolás alapja, idõszaka és rendje,
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fb) hatósági árhoz képest alkalmazott árengedményezés szabályai,
fc) a mérés és az elszámolás során alkalmazott számítások részletezése,
fd) a számlázás és a számlakifogásolások intézésének
rendje,
fe) a kötbérek alkalmazásának és fizetésének rendje,
ff) a választható fizetési módok és fizetési kedvezmények,
fg) a választható fizetési határidõk.
5. Szerzõdésszegésre és szerzõdés nélküli vételezésre
vonatkozó szabályok:
a) a szerzõdésszegés és szerzõdés nélküli vételezés
esetei;
b) szankciók és következmények;
c) a szerzõdéses állapot helyreállítása;
d) a szerzõdés nélküli vételezés és jogszerûvé tételének
módja;
e) a késedelmes fizetés esetére alkalmazható szankciók.
6. A panaszok kezelésének rendje.
7. A fogyatékkal élõkre vonatkozó speciális rendelkezések.

III. Mellékletek
1. A társaság szervezeti felépítése.
2. Az ügyfélszolgálat elérhetõsége.
3. Elszámolás során alkalmazott számítási eljárás, paraméterek.
4. Szerzõdésminták, számlaminták.
5. Eljárásrend a szerzõdésszegés és szabálytalan vételezés esetén, kötbértábla.
6. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása.
7. A társasági azonosító bemutatása.
8. Etikai Kódex.
9. Egyéb, a Hivatal által elõírt mellékletek.

IV. Függelék
1. Jogszabályok, szabványok, belsõ utasítások.

A kereskedõi engedélyes üzletszabályzatának
tartalmi elemei
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A Társaság által végzett tevékenységek és szolgáltatások felsorolása.
A külsõ környezettel való kapcsolata:
a) felettes szervekkel való kapcsolat;
b) fogyasztók részére adott információk.

II. Az engedélyes tevékenységei
1. Általános biztonsági elõírások:
a) fogyasztók biztonságos ellátására vonatkozó garanciák és az ellátást biztosító rendelkezések;
b) az adatvédelemre vonatkozó biztosítékok;
c) a környezetvédelmi elõírások és az elõírást biztosító
rendelkezések.
2. Szolgáltatás minõségi követelmények:
a) az engedélyes tevékenység minõségi jellemzõi;
b) a forgalmazott gáz minõségi elõírásai;
c) a gázminõség ellenõrzésének részletes eljárásrendje.
3. A fogyasztói igény kielégítésének módjai és részletes
szabályai:
a) az igénybejelentõ részére történõ tájékoztatás rendje
és szabályai;
b) az igénylõtõl kért adatok, dokumentumok felsorolása és a benyújtás módja;
c) a fogyasztónál történt változás esetén alkalmazott eljárás.
4. A szerzõdési feltételek a szerzõdésekhez:
a) általános szerzõdéses feltételek;
b) egyedi feltételek kezelése;
c) az üzemzavar, korlátozás és szüneteltetés esetén alkalmazandó szabályok;
d) a szerzõdõ partnerrel szemben támasztott követelmények;
e) mennyiségi elszámolási és fizetési elõírások:
ea) az elszámolás alapja, idõszaka és rendje,
eb) a mérés és az elszámolás során alkalmazott számítások részletezése,
ec) a számlázás és a számlakifogásolások intézésének
rendje.
5. Szerzõdésszegésre vonatkozó szabályok:
a) a szerzõdésszegés esetei;
b) szankciók és következmények;
c) a szerzõdéses állapot helyreállítása;
d) a késedelmes fizetés esetére alkalmazható szankciók.
6. A panaszok kezelésének rendje.

Mellékletek
1. A társaság szervezeti felépítése.

I. Általános rész
Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre.
Fogalmi meghatározások.

2. Az ügyfélszolgálati iroda elérhetõsége.
3. Elszámolás során alkalmazott számítási eljárás, paraméterek.

2006/28. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

4. Szerzõdések általános tartalmi elemei.
5. Eljárásrend a szerzõdésszegés és szabálytalan vételezés esetén.
6. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása.
7. Etikai Kódex.
8. Egyéb, a Hivatal által elõírt mellékletek.

Függelék
1. Jogszabályok, szabványok, belsõ utasítások.

6. számú melléklet
a 49/2006. (III. 10.) Korm. rendelethez
[6. számú melléklet
a 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelethez]
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I. A tevékenységek szétválasztásának alapelvei
1. Teljeskörûség elve: a tevékenységek számviteli szétválasztása során – közvetlen hozzárendelés vagy valamilyen felosztási módszer alapján – minden eszköz, forrás,
bevétel és ráfordítás felosztásra kerül a vállalkozás tevékenységei között.
2. Áttekinthetõség és egyszerûség elve: a tevékenységek szétválasztása a vonatkozó törvényeknek megfelelõen, lehetõleg egyszerû és átlátható szabályok szerint,
nyomon követhetõ módon történjen.
3. Állandóság elve: a számviteli szétválasztás során alkalmazott szabályrendszer megváltoztatására csak a Hivatal megfelelõ idejû és tartalmú tájékoztatása mellett van lehetõség. Megváltoztatását a számviteli szabályzatban rögzíteni kell, és a kiegészítõ mellékletben is be kell mutatni.
4. Egységesség elve: a szétválasztás szabályai legyenek összhangban a korábban alkalmazott költségmegosztási módszerekkel.

A tevékenységek számviteli szétválasztásának
alapelvei, a szétválasztással szemben támasztott
követelmények és a szétválasztási módszer
kötelezõ tartalmi elemei

5. Folytonosság elve: a szétválasztott engedélyesek részére a folyamatos mûködéshez szükséges eszközöket és
pénzforrásokat biztosítani kell.

Általános rendelkezések

II. A tevékenységek szétválasztásával szemben
támasztott követelmények

Az integrált földgázipari vállalkozás tevékenységeinek
számviteli szétválasztásával és a tevékenységek teljesítményeinek bemutatásával megbízható és valós képet kell
kapni a vállalkozás engedélyköteles tevékenységeinek
(üzletágainak) vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl. A számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény szerinti éves
beszámoló (a továbbiakban: éves beszámoló) a GET
51. §-a alapján készített kiegészítõ mellékletének alá kell
támasztania, hogy a tevékenységek között keresztfinanszírozás nem történt, és hogy a vállalkozás másodlagos tevékenysége nem veszélyezteti az engedélyköteles tevékenység végzését.
A tevékenységek számviteli szétválasztása során alkalmazott módszereket, vetítési alapokat a társaság számviteli szabályozásában részletesen meg kell fogalmazni. A társasági éves beszámoló kiegészítõ mellékletének ezen társasági szabályzatokra is hivatkoznia kell. Az engedélyesnek a számviteli szétválasztás részleteirõl szóló szabályzatát a Hivatal bármikor ellenõrizheti.
Integrált földgázipari vállalkozások esetében az engedélyes tevékenység(ek) beszámolási idõszak alatti
megszûnése esetén is tartalmaznia kell a tárgyévi kiegészítõ mellékletnek az adott tevékenység(ek) mérlegeit
és eredménykimutatásait a GET 51. §-a szerint értelmezve.

1. A tevékenységek közötti és a vállalkozáson kívüli
szereplõkkel történõ gazdasági események egységes kezelése. A GET 51. §-a szerinti kiegészítõ mellékletnek úgy
kell bemutatnia az adott tevékenységek vagyoni és jövedelmezõségi helyzetét, mintha önálló gazdálkodó szervezetek keretében végeznék azokat.
Ennek megfelelõen a vállalkozás tevékenységei közötti
tranzakciók miatt az egyes tevékenységek bevételeinek és
ráfordításainak összegzésével a vállalati szintû bevétel
és/vagy ráfordítás-kategóriákban halmozódás történhet.
Ezek a halmozódások a vállalkozás egészére készített kimutatásokban nem szerepelhetnek.
2. A tevékenységek közötti és a külsõ tranzakciók egységes kezelése azt is jelenti, hogy a tevékenységek közötti
eszköz- és/vagy forrásátsorolásokat úgy kell elszámolni,
mintha a tranzakció külsõ féllel történt volna.
3. Az integrált földgázipari vállalkozás engedélyes tevékenységeire készítendõ kimutatás alatt a számvitelrõl
szóló törvény mellékletében található könyvviteli mérleg
(„A” változat) és eredménykimutatás (összköltség-eljárással, „A” változat) értendõ. A kimutatások tagolására és a
tételek tartalmára a számvitelrõl szóló törvény vonatkozó
elõírásait kell alkalmazni.
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4. Az eszközöket, forrásokat, bevételeket és ráfordításokat közvetlenül – vagy amennyiben közvetlenül egyes
tevékenységhez nem rendelhetõk – az engedélyes belsõ
számviteli szabályzatában meghatározott rendben megválasztott vetítési alapok alapján kell felosztani. Az eszközökhöz/forrásokhoz kapcsolódó bevételek/ráfordítások tevékenységek közötti megosztását egymással összhangban
kell megoldani.
5. A könyvvizsgáló az éves beszámoló vizsgálata keretében ellenõrizni tartozik, hogy a tevékenységek szétválasztásának szabályai megfelelõen vannak dokumentálva,
és hogy a szétválasztás a szabályzatok alapján történik.
6. A kiegészítõ mellékletben be kell mutatni a kapacitás aukción elért árbevételt, és a kikiáltási ár felett elért
eredményt is.
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1.3. Az engedélyes tevékenység független mûködéséhez szükséges erõforrások (személyi, tárgyi, pénzügyi feltételek) biztosítását.
1.4. A szállítói, illetve elosztói tevékenység vezetéséért
felelõs személyek visszahívásának lehetséges indokait.
1.5. A vezetõ tisztségviselõknek és a vezetõ állású
munkavállalóknak (a továbbiakban együtt: vezetõk) a társaságon, illetve az iparágon belüli pozíció váltására vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat.
1.6. A vezetõk díjazásának elemeit (részvényjuttatás,
teljesítményarányos díjazás stb.).
2. Ügyfélkapcsolat kezelés.
3. A szakszemélyzetére vonatkozó, az egyenlõ elbánást
biztosító részletes magatartási szabályok.

III. A szétválasztási módszer kötelezõ
tartalmi elemei
1. Közvetlenül az engedélyes tevékenységhez rendelhetõ eszközök, források, bevételek és ráfordítások körének
fogalmi és tartalmi meghatározása.
2. Közvetlenül az engedélyes tevékenységhez nem rendelhetõ eszközök, források, bevételek és ráfordítások
megosztásának szabályai, legalább mérleg- és eredménykimutatás tételenként.

7. számú melléklet
a 49/2006. (III. 10.) Korm. rendelethez

4. A szakszemélyzetre vonatkozó, a tevékenységek
szétválasztását bemutató oktatási rendszer és annak tematikája.
5. Adatkezelési eljárások és azok megvalósítása az informatikai rendszerekben.
6. A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok alkalmazásának felügyelete és ellenõrzése.
7. A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok, illetve a szakszemélyzetre vonatkozó szabályok
megsértése, esetén alkalmazandó szankciók rendszere.

[7. számú melléklet
a 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelethez]

8. Az önálló kommunikációs megjelenés elemei (társaság neve, önálló honlap, rendezvényeken való képviselet stb.).

A rendszerirányítói, szállítói, illetve elosztói
engedélyesek megfelelési szabályzatának kötelezõ
tartalmi elemei

9. A támogató funkciók (számvitel, jog, marketing stb.)
társaságon belüli megvalósítása, a költségek megosztása.

1. Más engedélyeseket is érintõ üzleti folyamatainak
tevékenység szintû bemutatása, amely bizonyítja az engedélyes önálló mûködését és vezetõ tisztségviselõje önálló
döntéshozatali lehetõségeit – figyelembe véve a Vhr.
6. §-ában leírtakat is – így különösen a következõket:
1.1. A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás
szervezeti felépítésébõl, illetve a vállalkozáshoz kapcsolódó jogi személyek alapító okirataiból következõ, különbözõ vezetõi szintekhez kapcsolódó hatáskörök, illetve információáramlási és beszámolási útvonalait.
1.2. A vertikálisan integrált vállalkozás fõ döntéshozó
szerveinek összetételét.

10. Az engedélyes tevékenységhez tartozó kiszervezett, de saját leányvállalat által végzett tevékenységek.
11. Az engedélyes tevékenységhez tartozó, versenyeztetés alapján külsõ megbízottak által végzett tevékenységek.
12. A szabályzatban lefektetett elõírások megvalósításának idõbeli ütemezése.
13. A megfelelési jelentés összeállításáért felelõs személy(ek) kijelölése.
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8. számú melléklet
a 49/2006. (III. 10.) Korm. rendelethez
2.
[8. számú melléklet
a 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelethez]
A megfelelési jelentés kötelezõ tartalmi elemei

3.

1. A tevékenységek szétválasztására vonatkozó megfelelési szabályzat végrehajtásának éves tapasztalatai.
2. A megfelelési szabályzat alapján végrehajtott intézkedések, oktatások.
3. A megfelelési szabályzat alapján végrehajtott informatikai és ügyvitel-szervezési változások bemutatása.
4. A megfelelési szabályzat végrehajtása alapján tervezett változások.

4.

5.
6.

5. A megfelelési szabályzatban bemutatott idõbeli
ütemezés alakulása, a szabályzat minden pontjára
külön-külön.
6. A megfelelési szabályzat egyes pontjainak teljesítése, illetve az azoktól való elmaradás indokai.
7.
7. A vertikálisan integrált vállalkozásokban mûködõ
engedélyesek tényleges függetlenségét illetõen, a funkcionális függetlenség és szétválasztás mellett kidolgoztak-e
olyan egyéb intézkedéseket, melyek a jogi szétválasztással
egyenlõ hatásúak.
8. A megfelelési jelentés összeállításáért, valamint a
megfelelési szabályzat tartalmáért felelõs vezetõ nyilatkozata arról, hogy a megfelelési jelentésben foglaltak megfelelnek a valóságnak.

8.
9.

10.
11.

9. számú melléklet
a 49/2006. (III. 10.) Korm. rendelethez
[9. számú melléklet
a 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelethez]
Az engedély-módosítási kérelem elbírálásához
szükséges bizonylatok, kiegészítések
9.1. Új települések, településrészek és területek (fogyasztók) engedélyezése
9.1.1. Földgáz elosztói engedélyes kérelméhez benyújtandó iratok:
1. Új település, településrész engedélyezésekor az illetékes helyi önkormányzatok képviselõ-testületei
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nyilatkozata a tanulmányterv és annak adataira alapuló csatlakozási díj számítás elfogadásáról.
Új település, településrész engedélyezésekor az illetékes helyi önkormányzatokkal kötött, az önkormányzat képviselõ-testülete által jóváhagyott megállapodás a gázelosztó hálózat létesítésérõl.
Új terület engedélyezése esetén az érintett fogyasztó(k) nyilatkozata a tanulmányterv és annak adataira
alapuló csatlakozási díj számítási módjának és mértékének elfogadásáról, továbbá megállapodás a gázelosztó hálózat létesítésérõl.
Csatlakozási díj számítás, illetve a megállapodásos
csatlakozás esetén a megállapodás alapjául szolgáló
megtérülési számítás részletes bemutatása, elektronikus formában.
A beruházás gazdaságossági, illetve megtérülési
számításai a beruházás egészére nézve.
A gázelosztó hálózat létesítésérõl szóló megállapodásnak tartalmaznia kell:
– a beruházás összköltségét;
– a beruházás finanszírozási forrásainak bemutatását;
– a csatlakozási díj összegét és fogyasztói kategóriánkénti bontását;
– a létrejövõ vezetékrendszer tulajdonosi szerkezetének bemutatását.
Vagyon- és a környezeti károkra is kiterjedõ felelõsségbiztosítási szerzõdések meglétének igazolása.
A beruházás finanszírozási forrásainak rendelkezésre állásának bemutatása.
Nyilatkozat arról, hogy a módosításban szereplõ
gázelosztó rendszerek természetvédelmi területet
érintenek-e. Amennyiben valamely rendszer természetvédelmi területet érint, a tanulmánytervhez mellékelni kell a területileg illetékes Természetvédelmi
Igazgatóság állásfoglalását is.
A rendszerirányító nyilatkozata a szükséges kapacitás rendelkezésre állásáról.
Nem elosztói tulajdonban megvalósuló rendszerek
esetében, az elosztórendszer tulajdonosával létrejött
megállapodás, Vhr. 28. § szerinti üzemeltetési szerzõdés benyújtása.

9.1.2. Földgáz közüzemi szolgáltatói engedélyes kérelméhez benyújtandó iratok:
1. Új település, településrész engedélyezésekor az illetékes helyi önkormányzatok képviselõ-testületei
nyilatkozata a földgáz közüzemi szolgáltató kiválasztásáról.
2. Új terület engedélyezése esetén az érintett fogyasztó(k) megállapodása a földgáz közüzemi szolgáltatóval.
3. A földgáz közüzemi szolgáltató megállapodása a fogyasztók ellátására a tervezett elosztórendszert üzemeltetõ elosztói engedélyessel.
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9.2. Bekapcsolási idõpont módosítása iránti kérelméhez benyújtandó iratok

5. Annak bemutatása, hogy a 3 éves üzleti terv tartalmazza-e a beruházást.

1. A bekapcsolási idõpont áthelyezésének indokai, annak bemutatása, hogy a beruházás elhúzódása, illetve az ellátás megkezdésének idõpontja nem az engedélyesnek felróható okból következett be.
2. Az önkormányzattal, fogyasztóval kötött megállapodások módosítása, amennyiben az szükséges.
3. Nyilatkozat a beruházás finanszírozási forrásainak
változatlanságáról.

6. Nyilatkozat arról, hogy a beruházással megvalósuló
új földgázrendszer természetvédelmi területet
érint-e. Amennyiben valamely rendszer természetvédelmi területet érint, mellékelni kell a területileg
illetékes Természetvédelmi Igazgatóság állásfoglalását.

9.3. Települések, településrészek és területek (fogyasztók) kizárólagossági jogáról történõ lemondás, illetve
azok átadása
9.3.1. A Hivatal elõzetes jóváhagyásához benyújtandó
irat:
Az érdekelt engedélyesek közös kérelme, melyben a településeket, településrészeket, területeket, fogyasztót korábban ellátó engedélyes lemond kizárólagossági jogáról,
a kérelmezõ engedélyes pedig kéri engedélye(i) kiterjesztését ugyanezen ellátási vagy mûködési területekre.
9.3.2. Az átadás iránti kérelméhez benyújtandó iratok:
1. Nem elosztói tulajdonban lévõ rendszerek esetében,
az elosztórendszer tulajdonosával létrejött megállapodás, Vhr. 28. §-a szerinti üzemeltetési szerzõdés
benyújtása.
2. Az önkormányzattal, fogyasztóval kötött megállapodás, rendszertulajdonossal kötött adásvételi szerzõdés.
3. Az átadás-átvétel lebonyolításának ütemterve.
4. Vezetékes PB-szolgáltatásról való átállás esetén az
újonnan épülõ vezetékrendszerekre vonatkozó tanulmányterv, ez alapján a csatlakozási díjszámítás
(a fogyasztóktól maximum e számítás alapján kiszámított díj kérhetõ) részletes bemutatása elektronikus
formában, az érintett önkormányzat nyilatkozata a
tanulmányterv és annak adataira alapuló csatlakozási díj számítás elfogadásáról, valamint a 9.1.1. részben az 5–11. pontban a földgáz elosztói engedélyes
kérelméhez benyújtandó iratok.
9.4. A földgázszállítói és tárolói engedélyesnek a
Vhr. 18. §-ának (5) bekezdése szerinti kérelmeihez benyújtandó iratok
1. A beruházással megvalósuló új földgázrendszer
megvalósításának határideje.
2. A létrejövõ földgázrendszer tulajdonosi szerkezetének ismertetése.
3. Vagyon- és a környezeti károkra is kiterjedõ felelõsségbiztosítási szerzõdések meglétének igazolása.
4. A beruházás finanszírozási forrásainak rendelkezésre állásának bemutatása.

9.5. A meglévõ csatlakozó, illetve fogyasztói vezeték telephelyi vezetékké történõ átminõsítése és mûködtetése
iránti kérelemhez benyújtandó iratok
1. Annak bemutatása, hogy saját szervezetében biztosítani tudja az engedélyköteles tevékenysége folytatását.
2. A telephelyi vezeték fõ elemeinek és jellemzõinek
leírása, szükség esetén térképekkel.
3. A Magyar Mûszaki Biztonsági Hivatal által kiállított mûszaki-biztonsági megfelelõségi igazolást.
4. A Vhr. 29/G. §-ának megfelelõ, a telephelyi fogyasztókkal megkötött (elõ)szerzõdések.

9.6. Az új csatlakozó, illetve fogyasztói vezeték telephelyi vezetékké történõ átminõsítése és mûködtetése iránti
kérelemhez benyújtandó iratok
1. Az elosztói vagy szállítói engedélyes részletes ajánlatát, amely tartalmazza a fogyasztó elosztó- vagy
szállítóvezeték-rendszerhez történõ csatlakozás mûszaki feltételeit és költségeit.
2. A telephelyi vezetékké átminõsítendõ csatlakozó, illetve fogyasztói vezeték létesítésének részletes költségkimutatását és tanulmánytervét.
3. Annak bemutatása, hogy saját szervezetében biztosítani tudja az engedélyköteles tevékenysége folytatását.
4. A telephelyi vezeték fõ elemeinek és jellemzõinek
leírása, szükség esetén térképekkel.
5. A Magyar Mûszaki Biztonsági Hivatal által kiállított mûszaki-biztonsági megfelelõségi igazolást.
6. A Vhr. 29/F. §-ának megfelelõ, a telephelyi fogyasztókkal megkötött (elõ)szerzõdések.
7. A jogszabályban és az ÜKSZ-ben elõírt fogyasztási
igénybejelentéssel, elszámolással kapcsolatos szabályzat.
8. Az érintett elosztóval kötött együttmûködési megállapodás.
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10. számú melléklet
a 49/2006. (III. 10.) Korm. rendelethez

ségek folytatásának minimális minõségi követelményeit,
valamint elvárt színvonalát megállapító határozata.

[10. számú melléklet
a 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelethez]

11. A GET 13. §-ának (1)–(3) bekezdése alapján a jogszabályokban, az engedélyben, szabályzatokban, a Hivatal
határozataiban elõírt kötelezettségek megszegése esetén
hozott határozata.

A Hivatal közérdekûnek nyilvánított határozatai
1. A GET 4. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján az
engedélyköteles tevékenységekre kiadott mûködési engedélyek, illetve azok visszavonó és módosító határozata.
2. A GET 4. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján az
Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatot (ÜKSZ) és az engedélyes tevékenységek üzletszabályzatait jóváhagyó határozata,
illetve mindezek módosításait jóváhagyó határozata.
3. A GET 4. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján a
korlátozási sorrendet és mértékét megállapító határozata.
4. A GET 4. §-a (1) bekezdésének e) pontja alapján a
rendszer mûködése szempontjából meghatározó jelentõségû rendszerhasználók jegyzékét és annak módosítását jóváhagyó határozata.
5. A GET 4. §-a (1) bekezdésének g) pontja alapján az
engedélyes átalakulását, jogutód nélküli megszûnését, a
jegyzett tõke értékének megváltoztatását, az engedélyesekben történõ befolyásszerzést, az engedélyes mûködési
engedélyében felsorolt engedélyhez kötött tevékenységeinek harmadik személy általi végzését, valamint a mûködési engedélyben meghatározott alapvetõ eszközök és vagyoni értékû jogok harmadik személy részére történõ átruházását, átengedését, lízingbe adását, illetve egyéb módon
tartós használatba adását, megterhelését vagy biztosítékul
való lekötését jóváhagyó határozata.
6. A GET 4. §-a (1) bekezdésének h) pontja alapján az
engedélyes gazdasági társaság pénzeszközei jelentõs részének más gazdasági társasághoz történõ átcsoportosítását jóváhagyó határozata.
7. A GET 4. §-a (1) bekezdésének k) pontja alapján
azon gazdálkodási adatok körét meghatározó határozata,
amelyet az engedélyes köteles nyilvánosságra hozni.
8. A GET 4. §-a (1) bekezdésének l) pontja alapján a
földgáz szervezett piacán a szerzõdéskötés felfüggesztésérõl szóló határozata.
9. A GET 4. §-a (1) bekezdésének r) pontja alapján a
rendszerhasználók által a rendszerirányító, illetõleg a szállítói, elosztói és tárolói engedélyesek mûködésével kapcsolatban a GET IV. és VII. fejezeteiben meghatározott
kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban benyújtott kérelmeket elbíráló határozata.
10. A GET 4. §-a (1) bekezdésének s) pontja alapján az
egyes engedélyesre vonatkozóan az engedélyes tevékeny-

12. A GET 13. §-ának (6) és (7) bekezdése alapján a
GET 13. §-ának (5) bekezdésében foglalt eljárások befejezéséig más engedélyest kijelölõ, valamint az átadott eszközök használatának ellenértékét, továbbá az iratok és az
adatok felhasználásának rendjét meghatározó határozata.
13. A GET 14. §-ának (7) bekezdése alapján az érintett
engedélyeseket az ÜKSZ módosítására kötelezõ határozata.
14. A GET 25. §-ának (2) bekezdése alapján az elosztói
engedélyes a hálózatfejlesztési hozzájárulás felhasználásával épült elosztóvezeték költségelszámolását, a csatlakozott fogyasztók részére visszatérítendõ hozzájárulás
mértékét és a visszatérítés módját jóváhagyó határozata.
15. A GET 26. §-ának (2) bekezdése alapján az igénybejelentõ bekapcsolásra kötelezése iránti határozata.
16. A GET 27. §-ának (1) bekezdése alapján a célvezeték létesítéséhez elõzetesen hozzájáruló határozata.
17. A GET 27/A. §-ának (1) bekezdése alapján a csatlakozó, illetve fogyasztói vezeték telephelyi vezetékké nyilvánítására vagy telephelyi vezetékké történõ átminõsítésére és mûködtetésére kiadott határozata.
18. A GET 27/A. §-ának (6) bekezdése alapján a telephelyi vezeték elosztóvezetékké nyilvánító határozata.
19. A GET 38. §-ának (4) bekezdése alapján a határkeresztezõ szállítóvezetékhez való hozzáférést megtiltó határozata.
20. A GET 49. §-ának (3) bekezdése alapján az árak felülvizsgálatáról szóló határozata.
21. A GET 51/A. §-ának (8) bekezdése alapján a megfelelési szabályzatot elõzetesen jóváhagyó, valamint az
éves megfelelési jelentést jóváhagyó határozata.
11. számú melléklet
a 49/2006. (III. 10.) Korm. rendelethez
A VET Vhr. 1/a. számú melléklete 16. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ szövegrész lép:
„(3) Ha a helyesbítés mértéke nem határozható meg, vagy
ha idõközben a fogyasztó vételezésében változás következett be, a hibás mérést megelõzõ és követõ elszámolási idõszakok – de legalább négy hónap – fogyasztási adatainak átlaga képezi az elszámolás alapját. Amennyiben a hibás
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mérés elõtt a fogyasztási helyen a fogyasztásról hiteles mérõvel mért adat nem áll rendelkezésre, akkor a hibás mérést
követõ négy hónapban hiteles méréssel megállapított fogyasztásból kell a vélelmezett fogyasztást meghatározni.”

12. számú melléklet
a 49/2006. (III. 10.) Korm. rendelethez
A VET Vhr. 1/b. számú melléklete 17. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ szövegrész lép:
„(3) Ha a helyesbítés mértéke nem határozható meg, vagy
ha idõközben a fogyasztó vételezésében változás következett be, a hibás mérést megelõzõ és követõ elszámolási idõszakok – de legalább négy hónap – fogyasztási adatainak átlaga képezi az elszámolás alapját. Amennyiben a hibás mérés elõtt a fogyasztási helyen a fogyasztásról hiteles mérõvel
mért adat nem áll rendelkezésre, akkor a hibás mérést követõ
négy hónapban hiteles méréssel megállapított fogyasztásból
kell a vélelmezett fogyasztást meghatározni.”

13. számú melléklet
a 49/2006. (III. 10.) Korm. rendelethez
[36. számú melléklet
a 180/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelethez]
A Hivatal közérdekûnek nyilvánított határozatai
1. A VET 10. § e) pontja alapján hozott, a feljogosított
fogyasztók közcélú hálózathoz való hozzáférésének általános szabályait megállapító határozatok.
2. A VET 10. § i) pontja alapján hozott, az engedélyesek tevékenysége folytatásának minimális minõségi követelményeit, valamint elvárt színvonalát megállapító határozatok.
3. A VET 10. § k) pontja alapján hozott, a termelõ vagy
kiserõmû üzemeltetõje által megújuló energiaforrásból
vagy hulladékból nyert energiával elõállított villamos
energia termeléséhez felhasznált erõforrást, valamint az
azzal elõállított villamos energia kötelezõen átveendõ
mennyiségét megállapító határozatok.
4. A VET 10. § p) pontja alapján hozott, a folyamatos
és biztonságos villamosenergia-ellátás fenntartása érdekében az erõmûvek teljesítményében, illetve teljesítõképességében beálló jelentõsebb változások indokoltsága tárgyában hozott határozat.
5. A VET 10/A. §-a alapján hozott, szankciót megállapító határozat.
6. A VET 14. § (4) bekezdése alapján hozott, a villamosenergia-ellátási szabályzatokat és azok módosításait
jóváhagyó, illetve a jóváhagyást megtagadó határozat.
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7. A VET 15. § (1) bekezdésében meghatározott engedélyesek által kidolgozott üzletszabályzatokat jóváhagyó,
illetve a jóváhagyást megtagadó határozat.
8. A VET 20. § (3) bekezdése alapján hozott, a termelõ
és a kiserõmû üzemeltetõje által a zöld bizonyítványokról,
valamint a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból
nyert energiával elõállított villamos energia mennyiségérõl készített kimutatást jóváhagyó, illetve a jóváhagyást
megtagadó határozat.
9. A VET 27. § (6) bekezdése alapján hozott, a vezetékek átviteli, elosztó, illetve közcélúvá minõsítésérõl, valamint átminõsítésérõl rendelkezõ határozat.
10. A VET 28. § (2) bekezdése alapján hozott, a rendszerirányító által kiírt hálózatfejlesztési pályázat eredményét jóváhagyó, illetve a jóváhagyást megtagadó határozat.
11. A VET 28. § (3) bekezdése alapján hozott, a Hivatal által kiírt hálózatfejlesztési pályázat eredményét kihirdetõ határozat.
12. A VET 33. § (4) bekezdése alapján hozott, az átviteli, illetve elosztó hálózathoz való hozzáférés megtagadásának, illetve a már lekötött szállítások korlátozásának,
csökkentésének és szüneteltetésének felülvizsgálata tárgyában hozott határozat.
13. A VET 48. § (4) pontja alapján hozott, a rendszerirányító a közcélú hálózathoz való hozzáférést, illetve a
villamos energia határon keresztül történõ ki-, illetve beszállítását megtagadó, illetve mennyiségét csökkentõ intézkedésének felülvizsgálata tárgyában hozott határozat.
14. A VET 51. § (1) bekezdése alapján kiadott engedély, valamint az azt kiegészítõ, módosító és visszavonó
határozat, továbbá az engedély iránti kérelmet elutasító
határozat.
15. A VET 63. § (1) bekezdése alapján hozott, a villamos energia szervezett piacán való kereskedést felfüggesztõ határozat.
16. A VET 65. § (2) bekezdése alapján hozott, a közüzemi szolgáltató kizárólagossági jogáról más közüzemi
szolgáltató javára történõ lemondást jóváhagyó, illetve a
jóváhagyást megtagadó határozat.
17. A VET 68. §-ában meghatározott eljárások tárgyában hozott határozat.
18. A VET 84. § (5) bekezdése alapján az ott meghatározott vezeték engedélyköteles körbe sorolása tárgyában
hozott határozat.
19. A VET IX. fejezetében meghatározott eljárások tárgyában hozott határozat.
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A Kormány tagjainak
rendeletei
A belügyminiszter
9/2006. (III. 10.) BM
rendelete
az állami sportcélú támogatások
felhasználásáról és elosztásáról
A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban:
Stv.) 79. §-a (3) bekezdésének a) és b) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. §-ának (9) bekezdésében
és 49. §-ának o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az Áht. 24. §-ának (10) bekezdésében foglaltakra – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:
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denkor érvényes jegybanki alapkamat kétszeres mértékével növelt összegben kell visszafizetnie.
(3) Amennyiben a (2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók a kedvezményezett által igénybe vett támogatásokkal kapcsolatban, a Nemzeti Sporthivatal elnöke a
3–4. §-ok szerint járhat el a kedvezményezettel szemben.
(4) Amennyiben a kedvezményezett neki fel nem róható
okból nem teljesíti a szerzõdésben vállalt kötelezettségeit,
illetve a szerzõdés meghiúsul, bejelentési kötelezettsége
van a támogató felé, és az igénybe nem vett támogatásról
köteles írásban lemondani, valamint az igénybe vett támogatást visszafizetni, illetve felhasznált részérõl a rendelet
szerint elszámolni.
(5) Amennyiben a kedvezményezett nem teljesíti a
(4) bekezdésben foglalt kötelezettségét, az igénybe nem
vett támogatásra nem jogosult.

3. §
I. Fejezet
Az állami sportcélú támogatásokra vonatkozó
általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság
2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvény
(a továbbiakban: költségvetési törvény) XI. Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) költségvetési fejezet,
20. Nemzeti Sporthivatal (a továbbiakban: NSH) cím,
6. „Fejezeti kezelésû elõirányzatok – szervezetek, események, létesítmények támogatása” alcímhez tartozó elõirányzatok (a továbbiakban együtt: szakmai elõirányzatok) felhasználására és elosztására.

2. §
(1) A kedvezményezett részére támogatási kérelem
alapján vagy pályázat útján, továbbá jogszabályban normatív alapon megállapított, valamint a rendeletben meghatározott szervezetek javaslatára – amennyiben a rendelet
vagy külön jogszabály eltérõen nem rendelkezik – visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (vissza nem
térítendõ támogatás) nyújtható. A támogatás iránti kérelemnek, pályázatnak tartalmaznia kell a program megvalósításához igényelt támogatás összegét, annak szakmai és
költségvetési tervét, valamint a kedvezményezettnek az
Áht. 13/A. §-ának (5) bekezdésében meghatározott nyilatkozatát arról, hogy esedékessé vált és meg nem fizetett
köztartozása nincsen, továbbá hozzájárulását ahhoz, hogy
a támogatás folyósítója a nyilatkozat valóságtartalmának
igazolását kérje.
(2) Amennyiben a kedvezményezett neki felróható okból nem teljesíti a szerzõdésben vállalt kötelezettségeit, az
igénybe vett támogatás egészét vagy arányos részét a min-

(1) Az NSH elnöke:
a) részben vagy egészben felfüggeszti annak a versenyzõnek és sportszakembernek az 5. § (1) bekezdése szerinti
támogatását, illetve Gerevich Aladár-sportösztöndíjának
részben vagy egészben történõ felfüggesztését kezdeményezi, akivel szemben a külön jogszabály alapján lefolytatott doppingeljárás eredményeként az országos sportági
szakszövetség, az országos sportági szövetség vagy a fogyatékosok országos sportszövetsége (a továbbiakban
együtt: sportszövetség) jogerõs büntetést szab ki;
b) részben vagy egészben felfüggeszti, illetve – a meghatározott idõszakra vonatkozó támogatás esetén – visszavonja annak a sportszervezetnek vagy sportegyesület jogi
személyiséggel rendelkezõ szervezeti egységének a támogatását, amellyel az a) pontban meghatározott versenyzõ
vagy sportszakember tagsági, illetve szerzõdéses jogviszonyban áll, és a sportszervezettel szemben a sportszövetség a doppingszabályzatának megsértése miatt jogerõs
sportfegyelmi büntetést szab ki;
c) részben vagy egészben felfüggeszti, illetve – a meghatározott idõszakra vonatkozó támogatás esetén – visszavonja annak a sportszövetségnek vagy jogi személyiséggel
rendelkezõ szervezeti egységének a támogatását, amelynek a b) pontban meghatározott sportszervezet a tagja,
illetve amelynek versenyrendszerében részt vesz, és a
sportszövetség vagy jogi személyiséggel rendelkezõ szervezeti egysége a Nemzeti Doppingellenes Koordinációs
Testület elnökének tájékoztatása alapján nem tesz eleget a
külön jogszabályban meghatározott doppingellenes feladatainak.
(2) Az (1) bekezdés a)–b) pontjaiban meghatározott
jogerõs büntetést kiszabó határozat 1 példányát a sportszövetség a határozat jogerõre emelkedésétõl számított 5 napon belül megküldi az NSH elnöke részére.
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(3) A Nemzeti Doppingellenes Koordinációs Testület
elnöke az (1) bekezdés c) pontjában foglaltakról szóló tájékoztatást a tudomásszerzéstõl számított 5 napon belül
megküldi az NSH elnöke részére.
(4) A támogatás – (1) bekezdés szerinti – teljes összegének felfüggesztésére, illetve visszavonására különösen az
alábbi esetekben van lehetõség:
a) ha a doppingszabályzat megsértése, a doppingellenes feladatok teljesítésének elmulasztása kiemelt nemzetközi sporteseményen (pl. olimpia, világbajnokság, Európa-bajnokság) történik;
b) ha a doppingvétséget a sportág utánpótlás-korú versenyzõinek sérelmére követik el;
c) ha a doppingvétséget a külön jogszabályban meghatározott anabolikus szerekkel, peptid hormonokkal (ennek
mimentikumaival és analógjaival) vagy antiösztrogén szerekkel összefüggésben követik el.
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(7) A visszavont támogatást a kedvezményezett – a
visszavonásról szóló értesítés kézhezvételétõl számított
15 napon belül – a visszavonáskor érvényes jegybanki
alapkamat kétszeres mértékével növelt összegben köteles
visszafizetni az NSH 10023002-01009349-50001006 számú fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámlájára.
(8) Az NSH elnöke a támogatás visszavonásáról, illetve
felfüggesztésérõl a döntés meghozatalát követõ 5 napon
belül értesíti a Nemzeti Doppingellenes Koordinációs Testületet, továbbá a 3. § (1) bekezdésének c) pontja esetén a
Nemzeti Sporttanácsot. Abban az esetben, ha az NSH elnöke a támogatást a 3. § (1) bekezdésének a) pontjában
meghatározottak miatt függeszti fel, vagy a Gerevich Aladár-sportösztöndíj felfüggesztését kezdeményezi, döntésérõl – annak meghozatalától számított 5 napon belül – értesíti a Wesselényi Miklós Sportközalapítványt, amely a
(2) bekezdésben meghatározott idõponttól kezdõdõen felfüggeszti a támogatás további folyósítását.

4. §
(1) A támogatás visszavonásáról, illetve felfüggesztésének idõtartamáról és a visszafizetendõ támogatás összegérõl az NSH elnöke a (2)–(3) bekezdések figyelembevételével, a határozat vagy a tájékoztatás megküldésének – 3. §
(2)–(3) bekezdéseiben meghatározott – idõpontjától számított 8 napon belül dönt.

5. §
(1) A versenyzõk és a felkészítésüket segítõ sportszakemberek közvetlen központi költségvetési támogatásként
Gerevich Aladár-sportösztöndíjat, valamint eredményességi támogatást kaphatnak.

(2) A támogatás felfüggesztésének kezdõ idõpontja a támogatás felfüggesztésérõl szóló döntés meghozatalának
napja azzal, hogy a Gerevich Aladár-sportösztöndíj felfüggesztése esetén a támogatás felfüggesztésének kezdõ idõpontja a felfüggesztésrõl szóló döntést követõ hónap elsõ
napja.

(2) Az NSH közvetlenül, a külön jogszabályokban foglaltaknak megfelelõen folyósítja a Nemzet Sportolója
Címmel járó életjáradékot, valamint az olimpiai járadékot
az arra jogosultak részére.

(3) A támogatás felfüggesztésének idõtartama:
a) a 3. § (1) bekezdésének a) pontja esetén nem lehet
hosszabb, mint a versenyzõvel vagy sportszakemberrel
szemben kiszabott jogerõs döntésben meghatározott eltiltás büntetés idõtartama, más büntetés alkalmazása esetén
pedig legfeljebb 1 év;
b) a 3. § (1) bekezdésének b) és c) pontjai esetén legfeljebb 1 év.

6. §

(4) A támogatás felfüggesztésének idõtartama alatt
sportcélú állami támogatás a sportág felnõtt válogatott keretének felkészülésével kapcsolatos szakmai feladatok ellátásával összefüggésben nem nyújtható.
(5) Amennyiben az (1) bekezdés szerint visszafizetendõ
állami támogatás összege nagyobb, mint a tárgyévi állami
támogatás még fel nem használt része, akkor a visszafizetési kötelezettség a következõ évi állami támogatás terhére
is érvényesíthetõ.
(6) A támogatás visszavonásáról vagy felfüggesztésérõl
való döntés nem veszélyeztetheti a sportszervezet vagy a
sportszövetség utánpótlás-nevelési feladatainak ellátását.

Az NSH a szakmai elõirányzatok terhére közvetlenül
kizárólag az országos sportági szakszövetség, országos
sportági szövetség, ezek jogi személyiséggel rendelkezõ
szervezeti egységei, az épek és a fogyatékosok versenysportja területén mûködõ sportköztestületek, fogyatékosok sportszövetsége, a diák- és fõiskolai-egyetemi sport
sportszövetsége, valamint sportszervezet, jogi személyiséggel rendelkezõ szakosztály és a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet (a továbbiakban: NUPI) részére nyújthat támogatást.

7. §
(1) Az NSH a szakmai elõirányzatok terhére nyújtandó
támogatást – az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
külön jogszabályokban foglaltaknak megfelelõen – a kedvezményezettekkel megkötött támogatási szerzõdés alapján bocsátja rendelkezésre.
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(2) A támogatási szerzõdés megkötésének feltétele,
hogy
a) a kedvezményezett a támogatóval korábban kötött
szerzõdésekben foglalt kötelezettségeinek a teljesítésérõl,
illetve részteljesítésérõl szóló elszámolást a támogató részére benyújtsa és azt a támogató elfogadja;
b) a kedvezményezettnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált és meg nem fizetett
köztartozása nem áll fenn, és errõl a kedvezményezett az
Áht.-ban meghatározottak szerint nyilatkozatot, vagy az
illetékes hatóság által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolást nyújt be az NSH részére;
c) a kedvezményezettnek az NSH által alapított gazdálkodó szervezettel, az NSH tulajdonosi irányítása alá tartozó gazdasági társasággal, valamint az Stv. szerinti sportközalapítvánnyal szemben esedékessé vált és meg nem fizetett tartozása nem áll fenn;
d) a kedvezményezett vállalja, illetve igazolja, hogy a
külön jogszabályban foglalt doppingellenes feladatainak
eleget tesz;
e) a kedvezményezett a nemzeti sportinformációs rendszer részére történõ adatszolgáltatási kötelezettségének a
külön jogszabályban foglaltaknak megfelelõen eleget tett;
f) a kedvezményezett megfelel a rendezett munkaügyi
kapcsolatok Áht.-ban meghatározott követelményének és
az ennek igazolására – a rendezett munkaügyi kapcsolatok
feltételeinek igazolására alkalmas iratokról szóló 1/2006.
(II. 2.) FMM rendelet alapján – alkalmas iratot az NSH részére benyújtja.
(3) Az NSH a támogatási szerzõdés megkötése érdekében a kedvezményezettõl az alábbi adatokat kéri be:
a) gazdasági társaság esetén: teljes – cégnyilvántartás
szerinti – cégnév, székhely, cégjegyzékszám, képviselõ
neve, adószám, bankszámlaszám, cégkivonat;
b) egyéni vállalkozó esetén: név, székhely, vállalkozói
igazolvány száma, adószám, bankszámlaszám;
c) magánszemély esetén: név, anyja neve, lakcím, adóazonosító/adószám, bankszámlaszám;
d) egyéb jogi személy esetén: 30 napnál nem régebbi
igazolás a kedvezményezettet nyilvántartó szervezettõl
(bíróság, cégbíróság, közigazgatási szerv, gazdasági kamara, ügyvédi kamara stb.) a szervezet nyilvántartásban
szereplõ adatairól;
e) a tervezett program költségterve, a felhasználás részletes leírása.
(4) Amennyiben a támogatási döntés kedvezményezettjének mulasztásából vagy neki felróható egyéb okból a támogatási szerzõdés megkötésére az NSH által a szerzõdéskötésre meghatározott határidõ határnapjától számított
30 napon belül nem kerül sor, az NSH támogatási döntése
hatályát veszti.
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(2) A támogatás felhasználásával történõ elszámolást
számviteli bizonylatokkal alátámasztott módon – a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – az 1. számú
melléklet szerinti nyomtatványon (a továbbiakban: összesített elszámolási táblázat) kell benyújtani. A támogatás
felhasználását igazoló szakmai beszámolóhoz az összesített elszámolási táblázatot is mellékelni kell. Az elszámolás során személyes adat nem továbbítható.
(3) Ha a támogatás végsõ felhasználója nem a kedvezményezett, akkor a támogatás felosztására jogosult szervezet köteles a továbbadott támogatásról a támogatottat az
összesített elszámolási táblázat szerint elszámoltatni és azt
az NSH-nak megküldeni.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott esetekben az elszámoltatás költségei a kedvezményezettet terhelik.
(5) Amennyiben a szakmai elõirányzatokból nyújtott támogatás részletekben történõ finanszírozás keretében kerül biztosításra, a kedvezményezett a támogatás összegével utólagos elszámolás mellett, a támogatási szerzõdésben meghatározott idõpontig köteles elszámolni.

9. §
Amennyiben a támogatás pályázat útján vehetõ igénybe,
a pályázati felhívást, a támogatásban részesülõ pályázók
névsorát, valamint támogatásaik összegét az NSH hivatalos lapjában, illetve honlapján megjelenteti. A pályázati
felhívást a pályázatok benyújtási határnapja elõtt legalább
harminc nappal meg kell jelentetni. A pályázati eljárás során benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a saját forrást
(önrészt), valamint felhasználásának céljait és tartalmát.

10. §
A támogatás rendeltetésszerû felhasználásának és elszámolásának ellenõrzését
a) a külön jogszabályban feljogosított szerv végzi;
b) az NSH közvetlenül vagy a belügyminiszter által az
NSH elnöke útján irányított költségvetési szerv igénybevételével végzi, amely során helyszíni ellenõrzést is tarthat;
c) az NSH által ezzel megbízott egyéb szervezet végzi.

II. Fejezet
SPORTTEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA
Utánpótlás-nevelési feladatok

8. §

11. §

(1) A kedvezményezettnek nyújtott támogatás szerzõdéssel továbbadható, amennyiben a rendelet azt lehetõvé teszi.

(1) Az NSH az „Utánpótlás-nevelési feladatok” elõirányzat terhére biztosítja az utánpótlás-nevelési feladatok
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ellátásához szükséges forrást a Sport XXI. Nemzeti Utánpótlás-nevelési program (a továbbiakban: Sport
XXI. program), a sportiskolák, valamint az egyéb utánpótlás-nevelési feladatok támogatására.
(2) Az NSH az (1) bekezdésben meghatározott elõirányzat terhére biztosítja a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány utánpótlás-nevelési feladatainak ellátásával összefüggésben felmerülõ mûködési költségeket.

12. §
(1) A Sport XXI. program koordinációs feladatai keretében a NUPI a részére szerzõdéssel átadott összeget az
alábbi célokra fordítja:
a) a programban részt vevõ iskolák, sportiskolák,
sportegyesületek támogatása;
b) testnevelõk, edzõk és szervezõk díjazása;
c) sportesemények, versenyrendszerek támogatása;
d) a programhoz kapcsolódó mûködési kiadások támogatása;
e) egységes informatikai rendszer mûködtetése, fejlesztése;
f) kommunikációs programok támogatása;
g) átfogó teljesítménymérési rendszer mûködtetésének
támogatása;
h) a program mûködtetéséhez kapcsolódó létesítmény
szükségletek támogatása;
i) hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel támogatása;
j) eszközök és felszerelések beszerzésének támogatása;
k) egyéb, a Sport XXI. program koordinációjával
összefüggõ feladatok támogatása.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást a NUPI továbbadhatja a programban részt vevõ országos sportági szakszövetségek, sportegyesületek, ezek jogi személyiséggel
rendelkezõ szakosztálya, szervezeti egysége, valamint iskolák, sportiskolák részére.

13. §
(1) Az NSH a közoktatási törvény hatálya alá tartozó
sportiskolák támogatása keretében a NUPI-val kötött szerzõdés alapján biztosítja az alábbi feladatok ellátásához
szükséges forrást:
a) sportiskolákban használandó sportági sportnevelési
modultantervek elkészítését és akkreditációra történõ elõkészítését;
b) a sportági sportnevelési modultantervek nyomtatott
és elektronikus formában történõ kiadását;
c) a sportági sportnevelési modultantervekhez kapcsolódó módszertani kézikönyvek nyomtatott és elektronikus
formában történõ kiadását;
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d) a sportiskolai rendszer közoktatási intézménytípusaiban alkalmazandó sportpedagógiai és sportpszichológiai koncepció kidolgozását;
e) a NUPI és a helyi önkormányzatok egyeztetése alapján kiválasztott kiemelt és modelliskolák (referenciaiskolák), valamint a rendszerbe folyamatosan bekapcsolódó
intézmények és szakmai mûhelyek munkáját;
f) egyéb, a sportiskolák mûködésével összefüggõ feladatokat.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást a NUPI a sportiskoláknak továbbadhatja.
(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás a NUPI által kiírt
pályázat útján is nyújtható. A pályázati támogatásról a
NUPI javaslata alapján az NSH elnöke dönt.

14. §
(1) Az NSH az egyéb utánpótlás-nevelési feladatok támogatása keretében a NUPI-val kötött szerzõdés alapján
támogathatja az utánpótlás-nevelési feladatok irányítását
az alábbiak tekintetében:
a) az Olimpiai Reménységek Versenyén (a továbbiakban: ORV), valamint a Duna Kupa versenysorozaton történõ részvétel;
b) hazai rendezésû ORV és a Duna Kupa rendezési
költségei;
c) a sportegyesületek utánpótlás-nevelési mûhelyeinek
szakmai programjai.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást a NUPI a szakszövetségeknek, sportszervezeteknek, közoktatási intézményeknek és sportiskoláknak továbbadhatja.

Iskolai, diák- és felsõoktatási sport támogatása
15. §
(1) Az NSH az iskolai diák- és felsõoktatási sport fejlesztése érdekében az „Iskolai, diák- és felsõoktatási sport
támogatása” elõirányzat terhére támogatja:
a) a diákolimpiai versenyrendszert;
b) a Magyar Diáksport Szövetség által delegált magyar
válogatott részvételét a Nemzetközi Iskolasport Szövetség
versenyein;
c) a felsõoktatási intézményekben tanulók országos
bajnokságát, valamint a Magyarországon megrendezésre
kerülõ egyetemi világbajnokságokat;
d) a felsõoktatási intézményekben mûködõ sportegyesületek mûhelyeit;
e) a Magyar Egyetemi és Fõiskolai Sportszövetség által
delegált magyar egyetemi válogatott részvételét a külföldön megrendezésre kerülõ 2006. évi fõiskolai világbajnokságokon;
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f) a Magyar Testnevelõ Tanárok Országos Egyesületének az iskolai és diáksport támogatására, az iskolai testnevelés színvonalának fejlesztésére irányuló törekvéseit, pályázatait;
g) a versenyzõi osztályokat mûködtetõ közoktatási intézményeket, valamint a versenyzõi tagozatot mûködtetõ
felsõoktatási intézményeket;
h) a diák-, szabadidõsport rendezvényeket és programokat;
i) a Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Karát, valamint a testkulturális felsõoktatási képzés
szakmai munkáját;
j) a Magyar Diáksport Szövetség, valamint a Magyar
Egyetemi és Fõiskolai Sportszövetség feladatainak ellátását;
k) egyéb, iskolai, diák- és felsõoktatási sporttal összefüggõ feladatok ellátását.
(2) A Magyar Diáksport Szövetség, a Magyar Egyetemi
és Fõiskolai Sportszövetség, a Magyar Testnevelõ Tanárok Országos Egyesülete a támogatást a tagszervezeteknek, illetve sportegyesületeteknek továbbadhatja.
(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívül az NSH az
elõirányzat terhére támogatja továbbá a Fogyatékosok
Nemzeti Sportszövetségét (a továbbiakban: FONESZ) a
fogyatékosok diáksportjának fejlesztése érdekében
a) a tanulásban akadályozott diákok sportját;
b) a mozgáskorlátozott diákok sportját;
c) a vak és gyengénlátó diákok sportját;
d) a siket és nagyothalló diákok sportját;
e) a középsúlyos értelmi fogyatékos diákok sportját;
f) rehabilitációs és habilitációs célú, valamint hátrányos helyzetûek számára szervezett sporttáborokat;
g) egyéb, a fogyatékosok diáksportjának fejlesztésével
összefüggõ feladatok ellátását.
(4) A FONESZ a (3) bekezdés szerinti támogatást továbbadhatja.

Szabadidõsport támogatása
16. §
(1) Az NSH a szabadidõsport fejlesztése érdekében a
„Szabadidõsport támogatása” elõirányzat terhére támogatja
a) a kiemelkedõ szabadidõsport rendezvényeket;
b) a nõk és családok sportjának fejlesztését;
c) a hátrányos helyzetûek sporttevékenységét;
d) az idõsek sportját;
e) a fogyatékosok szabadidõsportjának országos, megyei és helyi rendezvényeit a fogyatékosok szabadidõsportját megyei szinten szervezõ sportszövetségeken, a
megyei (fõvárosi) sportszakigazgatási szerveken, valamint a FONESZ-en keresztül;
f) a szabadidõsportot népszerûsítõ kommunikációs tevékenységet;
g) a szabadidõsporttal kapcsolatos kutatásokat;
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h) a Nemzeti Szabadidõsport Szövetség, valamint tagszervezetei szakmai programjának megvalósítását;
i) a Magyarországi Éjféli Sportbajnokságok Egyesület
Holdsugár programjának megvalósítását;
j) egyéb, a szabadidõsport fejlesztésével összefüggõ
feladatok ellátását.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás az NSH vagy az
általa megbízott szervezet által kiírt pályázat útján is nyújtható. A pályázati támogatásról az NSH elnöke dönt.

17. §
(1) Az NSH a „Szabadidõsport támogatása” elõirányzat
terhére támogatja továbbá valamennyi megyei (fõvárosi),
valamint megyei jogú városi önkormányzat sportcélú feladatainak ellátását:
a) iskolai, diák- és szabadidõsport feladatok ellátását;
b) területi amatõr versenyrendszer mûködtetését;
c) oktatással, képzéssel (továbbképzéssel) összefüggõ
feladatok ellátását, szakmai tájékoztatók, értekezletek tartását, kiadványok elkészítését, továbbá sporttevékenységgel kapcsolatos szakmai ismeretek terjesztését;
d) a fogyatékosok helyi szabadidõsportjának, valamint
a fogyatékosok diáksportjának fejlesztését;
e) egyéb, a megyei (fõvárosi), valamint megyei jogú
városi önkormányzat sportcélú feladatainak ellátását.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást a megyei (fõvárosi), valamint megyei jogú városi önkormányzat a sportszövetség jogi személyiséggel rendelkezõ – az önkormányzat területén mûködõ – területi szervezeti egységének és sportszervezetnek továbbadhatja.

18. §
Az NSH a „Szabadidõsport támogatása” elõirányzat terhére támogatást nyújt – a Nemzeti Szabadidõsport Szövetség (a továbbiakban: NSzSz) javaslatának figyelembevételével – az NSzSz tagszervezetei mûködési költségeinek fedezetére.

Versenysport támogatása
19. §
Az NSH a „Versenysport támogatása” elõirányzat terhére támogatja
a) az olimpiai felkészülést, a szakszövetségek és jogi
személyiséggel rendelkezõ szervezeti egységei, valamint
sportegyesületi mûhelyek ezzel összefüggõ szakmai feladatainak ellátását;
b) a paralimpiai felkészülést, a sportszövetségek és jogi
személyiséggel rendelkezõ szervezeti egységeik, valamint
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sportegyesületi mûhelyek ezzel összefüggõ szakmai feladatainak ellátását;
c) az országos sportági szakszövetségek és országos
sportági szövetségek mûködését és szakmai feladataik ellátását;
d) a FONESZ tagszervezeteinek mûködését és szakmai
feladataik ellátását;
e) az ép és fogyatékos versenyzõk világjátékaira való
felkészülés szakmai feladatainak ellátását;
f) a magyar sport olimpiai és paralimpiai eredményessége alapján kiemelkedõ sportegyesületek mûködését és
szakmai feladataik ellátását;
g) a Téli Olimpián való részvételt;
h) a Téli Paralimpián való részvételt;
i) a versenysporttal összefüggõ egyéb feladatok ellátását.

20. §
(1) A 19. §-ban meghatározott feladatokra felhasználható támogatásra a Magyar Olimpiai Bizottság (a továbbiakban: MOB), a Nemzeti Sportszövetség (a továbbiakban:
NSSz), a Magyar Paralimpiai Bizottság (a továbbiakban:
MPB), a FONESZ és a Sportegyesületek Országos Szövetsége (a továbbiakban: SOSZ) együttesen tesz javaslatot.
(2) A 19. § a) pontja esetén a támogatás felhasználására
és összegére a MOB tesz javaslatot.
(3) A 19. § b) pontjai esetén a támogatás felhasználására
és összegére az MPB tesz javaslatot.
(4) A 19. § c) pontja esetében a támogatás felhasználására és összegére az NSSz tesz javaslatot.
(5) A 19. § d) pontja esetében a támogatás felhasználására és összegére a FONESZ tesz javaslatot.
(6) A 19. § e) pontja esetén a támogatás felhasználására
és összegére az NSSz és a FONESZ tesz javaslatot.
(7) A 19. § f) pontja esetében a támogatás felhasználására és összegére a SOSZ tesz javaslatot.
(8) A 19. § g) pontja esetében a támogatás felhasználására és összegére a MOB tesz javaslatot.
(9) A 19. § h) pontja esetében a támogatás felhasználására és összegére az MPB tesz javaslatot.

21. §
(1) A 19. § a)–f) pontja alapján folyósított támogatás tekintetében kiadásként a 2. számú melléklet szerinti költségek számolhatóak el azzal, hogy a Magyar Sport Házában
székhellyel rendelkezõ szövetségek részére fizetett bérleti
és üzemeltetési díjak kizárólag utófinanszírozás keretében
nyújthatók.
(2) A 19. § c) pontja alapján támogatásban részesülõ országos sportági szakszövetség, országos sportági szövet-
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ség a támogatást az Stv.-ben, valamint az alapszabályában
meghatározott feladatokra köteles fordítani. A támogatási
javaslat meghatározásakor a 20. § (1) bekezdésében meghatározott szervezetek az országos sportági szakszövetségek, országos sportági szövetségek által a részükre megküldött alábbi adatokat veszik figyelembe:
a) a 3. számú mellékletben meghatározott pontértéktáblázat alapján kiszámított sportági eredményességi pontszám nem 0;
b) a sportágban kiadott belföldi versenyengedélyek
száma több mint 500;
c) a szövetségi tagszervezetek száma több mint 20.
(3) Amennyiben az országos sportági szakszövetség,
országos sportági szövetség a (2) bekezdésben meghatározott feltételek közül legalább kettõnek nem felel meg, a
19. § c) pontja szerinti támogatása nem lehet több, mint
1 500 000 Ft.
(4) Amennyiben az országos sportági szakszövetség,
országos sportági szövetség a (2) bekezdésben meghatározott feltételek közül legalább kettõnek megfelel, a támogatási javaslat meghatározásakor a 20. § (1) bekezdésében
meghatározott szervezetek az országos sportági szakszövetségek, országos sportági szövetségek által a részükre
megküldött alábbi adatokat veszik figyelembe:
a) a 19. § c) pontjában foglaltak támogatására rendelkezésre álló összeg 25%-ának felosztása a 3. számú mellékletben meghatározott pontértéktáblázat alapján kiszámított sportági eredményességi pontszám alapján történik;
b) a 19. § c) pontjában foglaltak támogatására rendelkezésre álló összeg 75%-ának felosztása az alábbi adatok
alapján történik, a megjelölt arányban:
ba) a szövetség által fizetendõ nemzetközi tagdíjak
1-es szorzóval,
bb) a sportágban kiadott belföldi versenyengedélyek
száma 4-es szorzóval,
bc) a szövetségi tagszervezetek száma 4-es szorzóval,
bd) a szövetség közgyûlése által elfogadott mérleg szerinti éves költségvetés 1-es szorzóval,
be) a sportági tradíciók (a magyar szövetség megalakulásának éve) 3-as szorzóval,
bf) egyéb, elõre nem számszerûsíthetõ szempontok,
azaz a sportág szállítási igénye (2-es szorzóval), pályaigénye (2-es szorzóval), technikai igényei és állatok bevonásának igénye (4-es szorzóval), edzõpartner bevonásának
igénye (4-es szorzóval), nõi és férfi szakágai (6-os szorzóval), olimpiai és nem olimpiai szakágak száma (6-os szorzóval).
(5) A 19. § a), b) és e) pontja alapján folyósított támogatást a sportszövetség az alábbiakra is fordíthatja:
a) sporteszközök, felszerelések beszerzése, igénybevétele, bérlése;
b) a lóállomány takarmányozása, gondozása, valamint
a versenylovak beszerzése;
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c) pszichológusi segítség, sportorvosi vizsgálat igénybevétele, az Országos Sportegészségügyi Intézet által bevizsgált táplálékkiegészítõk vásárlása;
d) hazai és kiemelt nemzetközi versenyeken való részvétel;
e) külföldi és hazai edzõtáborokban való felkészülés;
f) doppingellenes tevékenység.
(6) A 19. § a) pontja alapján az NSH a felnõtt és a felnõtt
alatti két utánpótlás korosztály nemzetközi eredményessége alapján – az illetékes országos sportági szakszövetségnek a felkészülés szakmai feladataira vonatkozó javaslata
figyelembevételével – támogatást nyújt sportszervezetek,
jogi személyiséggel rendelkezõ szakosztályok, sportegyesületi mûhelyek részére, az alábbi feladatok ellátására:
a) sporteszközök, felszerelések beszerzése, igénybevétele, bérlése;
b) pszichológusi segítség, sportorvosi vizsgálat igénybevétele, az Országos Sportegészségügyi Intézet által bevizsgált táplálékkiegészítõk vásárlása;
c) hazai és kiemelt nemzetközi versenyeken való részvétel;
d) külföldi és hazai edzõtáborokban való felkészülés.
(7) A 19. § b) pontjában foglaltak támogatására rendelkezésre álló összegbõl a paralimpiai mozgalom nemzetközi versenyrendszeréhez kötõdõ feladatok ellátásához
nyújtható támogatás, amelynek felhasználásáról az MPB
gondoskodik.
(8) A Téli Olimpián történõ részvételt a MOB-on, a Téli
Paralimpián való részvételt az MPB-n, a Téli Siketlimpián
való részvételt a Magyar Siketek Sportszövetségén, a
Szervátültetettek Téli Világjátékán való részvételt a Magyar Szervátültetettek Sport, Kulturális és Érdekvédelmi
Szövetségén keresztül támogatja az NSH.

Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok
22. §
Az NSH a „Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok” elõirányzat terhére támogatást biztosít az Országos
Sportegészségügyi Intézet (beleértve a Doppingellenõrzõ
Laboratórium) mûködési kiadásaihoz, amely az alábbi feladatok ellátására fordítható:
a) sportegészségügyi hálózat módszertani koordinációja;
b) keretorvosi rendszer mûködtetése;
c) nemzeti válogatottak szûrõvizsgálatainak, ergometriás terheléseinek elvégzése, dietetikai szaktanácsadás,
kondicionálás;
d) sportmasszõrök, sportpszichológusok foglalkoztatása, sportgenomika területén végzett kutatások;
e) olimpiai központok orvosi rendelõinek mûködtetése;
f) sportgenomikai laboratórium mûködésének támogatása;
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g) kutatások támogatása;
h) mûszeres beruházások, informatikai háttér fejlesztése;
i) doppingellenõrzõ laboratórium mûködésének támogatása;
j) a doppingellenes tevékenység keretében megelõzõ,
felvilágosító, nevelõ, ellenõrzõ tevékenység támogatása;
k) a dopping-információs telefonszolgálat mûködtetése,
doppingellenes internetes honlap kezelésének támogatása;
l) egyéb, sportegészségüggyel és doppingellenes tevékenységgel összefüggõ feladatok ellátása.

23. §
(1) Az NSH a „Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok” elõirányzat terhére támogatást biztosít az alábbi
doppingellenes feladatok ellátására:
a) dopping mintavételek, doppingellenes felvilágosító,
nevelõ, információs tevékenység;
b) a Nemzeti Doppingellenes Koordinációs Testület
mûködési költségeinek támogatása;
c) a vonatkozó nemzetközi szerzõdésekbõl eredõ kötelezettségek teljesítése.
(2) Az (1) bekezdés szerinti elõirányzat terhére – keretszerzõdés alapján – támogatás nyújtható a doppingellenes
tevékenységet végzõ szervezetek részére doppingellenes
feladataik ellátásához.

Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése
24. §
Az NSH a „Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése” elõirányzat terhére az alábbi célokat támogatja:
a) a Nemzet Sportolója Címmel járó járadék folyósítása;
b) az olimpiai járadék folyósítása;
c) a sportszakmai elismerésekkel járó pénzjutalom és
elõállítási költségeik, valamint átadásukkal kapcsolatos
költségek biztosítása;
d) eredményességi támogatások, elismerések folyósítása a 25–29. §-ok alapján.

25. §
(1) Az NSH eredményességi támogatásban kizárólag az
NSSz-ben tagsággal rendelkezõ, illetve a MOB-ba vagy az
MPB-be tagot delegáló országos sportági szakszövetség,
országos sportági szövetség versenyzõit, valamint a versenyzõk felkészítését segítõ sportszakembereket részesítheti.
(2) A támogatandó személyekre az országos sportági
szakszövetség, országos sportági szövetség, paralimpiai
sportágak esetében az MPB az NSH félévente közzétett
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felhívásának kézhezvételétõl számított 15 napon belül tesz
javaslatot, amely alapján az NSH elnöke meghatározza a
támogatandók névsorát. Az országos sportági szakszövetségnek, országos sportági szövetségnek a javaslathoz csatolnia kell az éves versenynaptárát (az elsõ javaslattétel alkalmával), a verseny teljes – minden egyes versenyszámot
tartalmazó – jegyzõkönyvét, a kvalifikációs, illetve selejtezõ versenyek jegyzõkönyvét. A javaslathoz az országos
sportági szakszövetségnek, országos sportági szövetségnek be kell szerezni a versenyzõ, valamint a sportszakember nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak az NSH által történõ kezeléséhez.
(3) Javaslatot csak az az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség tehet, amely a központi
költségvetési támogatás felhasználására és elszámolására
vonatkozó jogszabályi kötelezettségeinek eleget tett.

26. §
(1) Eredményességi támogatás – a (2)–(3) bekezdésekben foglaltak szerint – kizárólag a 2005. és 2006. évi sportági versenynaptárban meghatározott világ-, illetve
Európa-bajnokságokon 1–3. helyezést elért versenyzõk és
az azok felkészítését segítõ sportszakemberek részére állapítható meg, a 3. számú mellékletben meghatározottak
alapján.
(2) Egy sportágban nemenként egy felnõtt és egy, a
sportági szövetség által megjelölt utánpótlás-korosztály
versenyzõi és a felkészítésüket segítõ sportszakemberek,
paralimpiai sportágakban nemenként a felnõtt korosztály
versenyzõi és a felkészülésüket segítõ sportszakemberek
részesíthetõk eredményességi támogatásban.
(3) További egy, a sportági szövetség által megjelölt
utánpótlás korosztályban a versenyzõ eredményei alapján
kizárólag a sportolót felkészítõ sportszakember részesíthetõ támogatásban.

27. §
(1) Azokban a sportágakban, amelyekben az összetett
eredmény mellett a részteljesítményeket is értékelik, az országos sportági szakszövetségnek, országos sportági szövetségnek a versenyzõ azon eredményét kell figyelembe
vennie, amely alapján magasabb összegû támogatásban részesíthetõ.
(2) Azokban az olimpiai vagy a Nemzetközi Sportszövetségek Szövetségének (a továbbiakban: AGFIS) Világjátékain szereplõ sportágakban, amelyekben hivatalos világbajnokság, illetve Európa-bajnokság keretén belül
olimpiai vagy világjátékok-versenyszámokat nem olimpiai, vagy nem az AGFIS által világjátékokra elõírt körülmények között rendeznek meg, eredményességi támogatás
a nem olimpiai versenyszámnak megfelelõen nyújtható.
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(3) Az egyéni sportágak azon csapatversenyszámaiban,
amelyekben a csapateredményt az egyéni eredmények
alapján állapítják meg, eredményességi támogatás nem
nyújtható abban az esetben sem, ha az egyéni eredmény
sem támogatható.
(4) A versenyzõ eredményességi támogatásának meghatározásánál a 3. számú melléklet szerinti pontértéktáblázat
a) 1. pontját úgy kell alkalmazni, hogy a megjegyzésben szereplõ szorzók nem vehetõek figyelembe;
b) 4. pontját úgy kell alkalmazni, hogy páros versenyszámban a 2-es szorzót nem kell használni;
c) 4. pontját egyéni sportág csapatversenyszámaiban és
csapatsportágaknál úgy kell alkalmazni, hogy csak a
0,5 szorzóval kell számolni;
d) 7. pontját nem kell figyelembe venni.
(5) A versenyzõ eredményességi támogatásának meghatározásánál egy eredményességi pont értéke nettó
11 000 Ft. Amennyiben az eredményességi támogatás a
nettó 11 000 Ft-ot nem éri el, a támogatás a versenyzõnek
nem fizethetõ ki.

28. §
(1) A versenyzõk felkészítését segítõ sportszakemberek
részére megállapított eredményességi támogatások összege (a továbbiakban: sportszakemberi támogatási keret) – a
(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – nem haladhatja meg a sportágban a versenyzõknek nyújtott eredményességi támogatások összegének 50%-át. A sportszakember támogatása nem lehet több, mint az adott versenyen
legjobb eredményt elért versenyzõ támogatása, és nem lehet kevesebb, mint 11 000 Ft.
(2) A sportszakemberi támogatási keretbõl a versenyzõ
felkészítésében részt vevõ szövetségi edzõ, szövetségi kapitány (válogatott vezetõedzõ), edzõ, orvos, gyúró, pszichológus támogatható, abban az esetben, ha a sportszövetség a támogatandó személy, munkaszerzõdését, munkavégzésre irányuló egyéb szerzõdését, továbbá a sportszövetségnek a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékérõl
szóló 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet 5. §-ának (6) bekezdése alapján megalkotott szabályzatát csatolja.
(3) A sportági eredményesség alapján megállapított
sportszakemberi támogatási keret összegérõl az NSH tájékoztatja az országos sportági szakszövetséget, országos
sportági szövetséget, valamint paralimpiai sportágak esetében az MPB-t.
(4) A sportszakemberi támogatási keret a versenyzõknek nyújtott eredményességi támogatások összegének
a) duatlon és triatlon sportágakban 70%-át,
b) öttusa sportágban 90%-át
nem haladhatja meg.
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(5) A versenyzõ és a felkészítésében részt vevõ sportszakember részére is egy-egy jogcímen állapítható meg támogatás.

(3) Az (1) bekezdés szerinti elõirányzat terhére a
kiemelt hazai rendezésû sport világesemények is támogathatóak.

29. §

Nemzeti Sporttanács támogatása

A 25–28. §-oknak megfelelõen, normatív alapon megállapított eredményességi támogatásnak a versenyzõk és a
felkészítésüket segítõ sportszakemberek részére történõ
folyósítását az NSH a Wesselényi Miklós Sportközalapítványon keresztül a „Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése” elnevezésû elõirányzat terhére biztosítja.

32. §
Az NSH a „Nemzeti Sporttanács támogatása” elõirányzat terhére a Nemzeti Sporttanács mûködési költségeihez
nyújt támogatást.

Sporttudományi feladatok
Szakképzés támogatása
33. §
30. §
Az NSH a „Szakképzés támogatása” elõirányzat terhére
az alábbi célokat támogatja:
a) sportedzõi szakági szakmai és vizsgakövetelmények, valamint a szakképesítés központi tantárgyi programjainak modulrendszerû kidolgozása és kiadása;
b) sportoktatói és sportedzõi szakmai tantárgyak korszerû tankönyveinek kidolgozása, és kiadása (sportszervezési és -vezetési ismeretek, edzéselmélet és módszertan,
sportegészségügy);
c) a sportszakember-képzésben közremûködõ oktatók
továbbképzése;
d) az iskolai rendszerû sportszakember-képzés központi írásbeli feladatlapjainak és szóbeli tételsorának kidolgozása;
e) az országos vizsgáztatási és szakértõi névjegyzékben szereplõ szakemberek felkészítése, továbbképzése, részükre igazolványok elkészíttetése;
f) a névjegyzékben szereplõ vizsgaelnökök és szakértõk igazolványának elkészíttetése;
g) a vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkezõ intézmények, szervek, szervezetek felkészítése a feladatok jogszabály-követõ végrehajtására.

Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása
31. §
(1) Az NSH a „Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása” elõirányzat terhére támogatja a Forma–1
Magyar Nagydíjat.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás a
Hungaroring Sport Rt. által fizetendõ rendezõi jogdíjra
fordítható.

Az NSH a „Sporttudományi feladatok” elõirányzat terhére támogatást nyújt a Magyar Sporttudományi Társaság,
valamint a sporttudomány területén mûködõ egyéb szervezetek részére sporttudománnyal kapcsolatos szakmai
feladataik ellátásához. A támogatás az alábbiakat szolgálhatja:
a) kutatás;
b) sporttudományi kiadványok megjelentetése;
c) továbbképzések beindítása;
d) oktatás színvonalának emelése;
e) konferenciák szervezése, illetve azokon való részvétel;
f) a sporttudomány területén mûködõ szervezetek mûködésének támogatása;
g) a sporttudomány területén mûködõ nemzetközi szervezeteknek fizetendõ tagdíjhoz való támogatás;
h) egyéb, a sporttudománnyal összefüggõ szakmai feladatok ellátása.

Nemzeti Sportinformációs Rendszer
34. §
Az NSH a „Nemzeti Sportinformációs Rendszer”
elõirányzat terhére az alábbi feladatok ellátását támogatja:
a) a nemzeti sportinformációs rendszer kialakításával,
mûködtetésével – különösen az Országos Statisztikai
Adatgyûjtõ Program, az állami sportinformációs rendszer,
valamint a sport területét érintõ egyéb adatgyûjtésekkel, az
azokban szereplõ adatok feldolgozásával, rendszerezésével, elemzésével – kapcsolatos feladatok, hardver beszerzés és szoftver fejlesztés;
b) az adatok elemzésének felhasználásával hatástanulmányok, tanulmányok elkészíttetése.

2240

MAGYAR KÖZLÖNY

Magyar Olimpiai Bizottság mûködési támogatása
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Mezõ Ferenc Sportközalapítvány
mûködési támogatása

35. §
41. §
Az NSH a „Magyar Olimpiai Bizottság mûködési támogatása” elõirányzat terhére támogatja a MOB adminisztratív mûködését, szakmai feladatainak ellátását.

Magyar Paralimpiai Bizottság
mûködési támogatása
36. §
Az NSH a „Magyar Paralimpiai Bizottság mûködési támogatása” elõirányzat terhére támogatja az MPB adminisztratív mûködését, szakmai feladatainak ellátását.
Nemzeti Sportszövetség mûködési támogatása

Az NSH a „Mezõ Ferenc Sportközalapítvány mûködési
támogatása” elõirányzat terhére támogatja a közalapítvány
alapító okiratában foglalt feladatainak ellátását, valamint a
mûködési költségeit.

Wesselényi Miklós Sportközalapítvány
mûködési támogatása
42. §
Az NSH a „Wesselényi Miklós Sportközalapítvány mûködési támogatása” elõirányzat terhére biztosítja a közalapítvány alapító okiratában foglalt feladatok ellátásával
kapcsolatos mûködési költségeket.

37. §
Az NSH a „Nemzeti Sportszövetség mûködési támogatása” elõirányzat terhére támogatja az NSSz adminisztratív
mûködését, szakmai feladatainak ellátását.

Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnázium
fenntartási költségeinek támogatása
43. §

Nemzeti Szabadidõsport Szövetség
mûködési támogatása
38. §
Az NSH a „Nemzeti Szabadidõsport Szövetség mûködési támogatása” elõirányzat terhére támogatja az NSzSz
adminisztratív mûködését, szakmai feladatainak ellátását.

Az NSH a „Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnázium fenntartási költségeinek támogatása” elõirányzat terhére biztosítja a fenntartó részére az általános iskola és
gimnázium mûködtetésével kapcsolatos költségeket.

Gerevich Aladár-sportösztöndíj
44. §

Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége
mûködési támogatása
39. §
Az NSH a „Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége
mûködési támogatása” elõirányzat terhére támogatja a
FONESZ adminisztratív mûködését, szakmai feladatainak
ellátását.

Sportegyesületek Országos Szövetsége
mûködési támogatása
40. §
Az NSH a „Sportegyesületek Országos Szövetsége mûködési támogatása” elõirányzat terhére támogatja a SOSz
adminisztratív mûködését, szakmai feladatainak ellátását.

Az NSH a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány útján
a „Gerevich Aladár-sportösztöndíj” elõirányzat terhére
biztosítja az olimpiai és a speciális világjáték-válogatott
kerettag sportolók, továbbá a felkészítésükben közremûködõ sportszakemberek részére juttatott Gerevich Aladár-sportösztöndíj forrását.

Egészségjavítást célzó sporttevékenység
(szabadidõsport és diáksport programok) támogatása
45. §
Az NSH az egészségjavítást célzó sporttevékenység fejlesztése érdekében az „Egészségjavítást célzó sporttevékenység (szabadidõsport és diáksport programok) támogatása” elõirányzat terhére a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány által – alapító okiratában foglalt feladatainak
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ellátása érdekében – kiírt pályázat keretében nyújt támogatást a szabadidõsport és a diáksport területén, különösen a
lakosság egészségügyi helyzetének javítása, a rekreációs
sport növelése és népszerûsítése, az egészséges, mozgásgazdag életmód, a fizikai aktivitás és ezek elõnyei iránti figyelem széles körû felkeltése érdekében. A pályázati támogatásról a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány dönt.
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2006. évi Úszó Európa-bajnokság
létesítményfejlesztési program
48. §

III. Fejezet

Az NSH a „2006. évi Úszó Európa-bajnokság létesítményfejlesztési program” elõirányzat terhére látja el és támogatja a 2006. évi Úszó, Mûugró, Szinkronúszó és Nyíltvízi Úszó Európa-bajnokság megrendezéséhez kapcsolódó létesítményfejlesztési program megvalósításához kapcsolódó feladatokat.

SPORTLÉTESÍTMÉNYEK FEJLESZTÉSE
ÉS KEZELÉSE

Magyar Sport Háza program

Állami és önkormányzati
– Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program –
sportlétesítmények fejlesztése
46. §
(1) Az „Állami és önkormányzati – Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program – sportlétesítmények fejlesztése”
elõirányzat a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program
keretében megvalósuló állami és önkormányzati tulajdonú
sportcélú ingatlanfejlesztésekre, a program koordinációjával és kommunikációjával összefüggõ, valamint a magántõke bevonásával (PPP program) kapcsolatos szakmai feladatok ellátására használható fel.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatásokra a
tervezett bevételek teljesülésével összhangban kerülhet sor.
(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás az NSH, vagy az
általa megbízott szervezet által kiírt pályázat útján is nyújtható. A pályázati támogatásról az NSH elnöke dönt.
(4) Az (1) bekezdés alapján az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. Cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó támogatás az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés
87. Cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl
szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendeletben foglalt regionális támogatási térképpel összhangban a nemzeti regionális
támogatásról szóló (HL C 74, 1998. 3. 10.) közösségi iránymutatásban foglaltakra figyelemmel nyújtható.

49. §
Az NSH a „Magyar Sport Háza beruházása” elõirányzatból nyújt támogatást
a) a Magyar Sport Háza üzemeltetési költségeinek finanszírozásához;
b) a Magyar Sport Háza beruházáshoz kapcsolódó hitel
és kamatai költségeinek, valamint a beruházással és mûködtetéssel összefüggõ egyéb költségek fedezéséhez;
c) a sportszövetségek mûködéséhez szükséges infrastrukturális feladatokhoz;
d) egyéb, a Magyar Sport Házát érintõ költségek fedezéséhez.

Önkormányzati és egyéb nem állami tulajdonú
sportlétesítmények üzemeltetése
50. §
(1) Az NSH az „Önkormányzati és egyéb nem állami tulajdonú sportlétesítmények üzemeltetése” elõirányzat terhére nyújt támogatást az önkormányzati és egyéb nem állami tulajdonú sportcélú ingatlanok üzemeltetésével, felújításával és korszerûsítésével összefüggõ feladatok ellátásához.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás az NSH-val vagy
jogelõdjével közös, folyamatban lévõ feladatok ellátásának támogatására szolgál.

Állami sportvagyon kezelése, fejlesztése
47. §
Az NSH az „Állami sportvagyon kezelése, fejlesztése”
elõirányzat terhére nyújt támogatást a Sportfolió Kht.
2006. évi közhasznú tevékenységéhez, valamint végelszámolással történõ megszüntetésének megkezdésével összefüggõ költségekhez.

Sportlétesítményekkel kapcsolatos
egyéb folyamatban lévõ kormányzati feladatok
51. §
Az NSH a „Sportlétesítményekkel kapcsolatos egyéb
folyamatban lévõ kormányzati feladatok” elõirányzat terhére támogatja
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a) a Papp László Budapest Sportaréna üzemeltetõváltozásával kapcsolatos pályázati feladatokat, üzemeltetésével és a Magyar Államot megilletõ állami és társadalmi
eseménynapok igénybevételével kapcsolatos koordinációs feladatokat;
b) a lágymányosi egyetemi sportcentrum területén
megkezdett beruházás (ún. Tüskecsarnok) befejezéséhez
kapcsolódó, a magántõke bevonását célzó pályázat koncepciójának kialakításához, kiírásához és lebonyolításához kapcsolódó feladatokat;
c) a Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei magántõke bevonásával megvalósuló fejlesztéséhez kapcsolódó
pályázati koncepció kialakításához, kiírásához és lebonyolításához kapcsolódó feladatokat;
d) egyéb, nem állami forrásból megvalósuló átfogó jellegû létesítmény-fejlesztési programok elõkészítõ és koordinációs feladatait, az abba illeszkedõ egyedi beruházások
támogatását.

21. századi iskola és önkormányzati
sportlétesítmény-fejlesztési program
52. §

2006/28. szám

e) a pályázattal kapcsolatos nemzetközi kapcsolattartás
támogatása;
f) eszközök és felszerelések beszerzése.

Sportvállalkozások támogatási programja
54. §
(1) Az NSH a „Sportvállalkozások támogatási programja” elõirányzat terhére támogatja a sportvállalkozások részére meghirdetett pályázat nyerteseit.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás a pályázati célnak megfelelõ, az NSH-val vagy jogelõdjével megkötött,
érvényes szerzõdéssel rendelkezõk részére nyújtható.
(3) Az (1) bekezdés szerinti elõirányzat terhére a pályázati rendszer mûködtetése és egyéb, sportlétesítményfejlesztéssel összefüggõ költségek és projektek is támogathatóak.
(4) Az (1) bekezdés alapján támogatás az EK Szerzõdés
87. és 88. cikkének a csekély összegû (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2001. január 12-i
69/2001/EK bizottsági rendeletben foglaltakkal összhangban nyújtható.

(1) Az NSH a „21. századi iskolai és önkormányzati
sportlétesítmény-fejlesztési program” elõirányzat terhére
nyújt támogatást a „Beruházás a 21. század iskolájába” elnevezésû pályázat nyerteseinek.

IV. Fejezet

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás csak a pályázati
kiírásnak megfelelõ, az NSH-val vagy jogelõdjével megkötött, érvényes szerzõdéssel rendelkezõ települések részére nyújtható.

KIEMELT HAZAI RENDEZÉSÛ,
ILLETVE BIZTONSÁGI KOCKÁZATÚ
SPORTESEMÉNYEK TÁMOGATÁSA

(3) Az (1) bekezdés szerinti elõirányzat terhére a pályázati rendszer mûködtetése és a sportlétesítmény-fejlesztéssel összefüggõ egyéb költségek és projektek is támogathatóak.

2012-es Labdarúgó EB pályázat
53. §
Az NSH a „2012-es Labdarúgó EB pályázat” elõirányzat terhére biztosítja a 2012. évi Labdarúgó EB pályázattal
kapcsolatos feladatok ellátását. A támogatás az alábbiakra
nyújtható:
a) a pályázat elkészítésének támogatása;
b) a pályázat elkészítésében részt vevõk díjazása;
c) a pályázatot elõkészítõ szervezet mûködési kiadásainak támogatása;
d) a pályázattal kapcsolatos kommunikációs programok támogatása;

Kiemelt biztonsági kockázatú
sportesemények támogatása
55. §
Az NSH a „Kiemelt biztonsági kockázatú sportesemények támogatása” elõirányzat terhére támogatást nyújt
a – külön jogszabály szerinti – kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvények közfeladatként történõ biztosításához.

Kiemelt hazai rendezésû
sportesemények támogatása
56. §
(1) Az NSH a „Kiemelt hazai rendezésû sportesemények támogatása” elõirányzat terhére támogatást nyújt
sportszövetség részére a hazai rendezésû sport világese-
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mények rendezésével összefüggõ költségek legfeljebb
50%-ának fedezetéhez.

58. §

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás esetében – az
egyes sportágakra irányadó különbözõ elnevezésekre is figyelemmel – sportrendezvénynek minõsül:
a) a felnõtt és az az alatti elsõ korosztály világbajnoksága;
b) a felnõtt és az az alatti elsõ korosztály Európa-bajnoksága;
c) a felnõtt Világkupa (az adott sportág nemzetközi
szövetsége által az éves versenynaptárban Világkupaként
meghatározott verseny).

(1) A sportrendezvény rendezési jogának elnyerése esetén a sportszövetség támogatási kérelmet nyújt be – legkésõbb a sportrendezvény idõpontját megelõzõ év május
31-ig – az NSH részére. A támogatási kérelmet az 5. számú
melléklet szerinti – az NSH által internetes honlapján is
közzétett – nyomtatványon kell postai és elektronikus úton
megküldeni.

(3) Felnõtt Világkupa megrendezéséhez sportáganként
legfeljebb 2 évente nyújtható támogatás.

(2) Amennyiben a sportrendezvény rendezési jogára vonatkozó pályázat az (1) bekezdés szerinti határidõ lejártát
követõen kerül kiírásra, az NSH elnöke eltekinthet az
57. §-ban meghatározott követelményektõl, és a támogatási kérelem az (1) bekezdés szerinti határidõt követõen is
benyújtható.

57. §
(1) A sportrendezvény rendezési jogára vonatkozó pályázat benyújtását legalább 45 nappal megelõzõen a sportszövetség a sportrendezvény megrendezésének szándékát
és az elõirányzatból való támogatás iránti igényét tartalmazó regisztrációs kérelmet nyújt be az NSH részére. A regisztrációs kérelmet a 4. számú melléklet szerinti – az NSH
által internetes honlapján is közzétett – nyomtatványon
kell postai és elektronikus úton megküldeni.
(2) Az NSH a regisztrációs kérelmet annak kézhezvételétõl számított 30 napon belül elbírálja és dönt annak nyilvántartásba vételérõl vagy elutasításáról, amelyrõl a sportszövetséget értesíti.
(3) Az NSH elutasítja a regisztrációs kérelem nyilvántartásba vételét, ha
a) nem a jogosult nyújtotta be, vagy
b) nem az 56. § (2) bekezdés szerinti sportrendezvény
megrendezésének szándékát tartalmazza, vagy
c) a regisztrációs kérelem a sportszövetség hibájából
hiányosan került benyújtásra és a hiánypótlás is eredménytelen volt.
(4) Amennyiben a sportrendezvény rendezési jogára vonatkozó pályázathoz az Stv. 50. §-a (3) bekezdésének
b) pontjában meghatározott garanciavállalás, illetve a Kormány döntését igénylõ létesítményfejlesztés, beruházás,
eszközbeszerzés szükséges, a regisztrációs kérelem a Kormány fentiekre vonatkozó döntését követõen vehetõ nyilvántartásba.
(5) A regisztrációs kérelem nyilvántartásba vétele az
NSH részére fizetési kötelezettségvállalást nem jelent.
(6) Az 56. § (1) bekezdés szerinti elõirányzatból kizárólag annak a sportszövetségnek nyújtható támogatás,
amelynek az adott sportrendezvényre vonatkozó regisztrációs kérelmét az NSH nyilvántartásba vette.

59. §
(1) Az NSH elnöke a beérkezett támogatási kérelmek
alapján – a Nemzeti Sporttanács javaslatának figyelembevételével – dönt a támogatásban részesíthetõ sportszövetségek körérõl.
(2) A tárgyévre vonatkozó támogatásról való döntés során az alábbi szempontokra kell figyelemmel lenni:
a) a sportrendezvény hazai megrendezésének eredményességi, kvalifikációs, sportdiplomáciai szerepe;
b) a sportrendezvényen részt vevõ országok, sportolók,
nézõk várható száma;
c) a sportrendezvény közvetítésének hatása hazánk arculatának nemzetközi megítélésére;
d) a sportrendezvénnyel összefüggõ létesítményfejlesztés, beruházás sportágfejlesztési és sportpolitikai, valamint gazdaságösztönzõ hatása;
e) a sportrendezvénnyel összefüggõ létesítményfejlesztéshez, beruházáshoz rendelkezésre álló költségvetési,
önkormányzati és egyéb források;
f) a sportrendezvény, valamint az azzal összefüggõ létesítményfejlesztés, beruházás hosszú távú – költségvetési
éven áthúzódó – hatása;
g) a sportrendezvénnyel összefüggõ létesítményfejlesztéshez kapcsolódó egyéb sportcélú állami támogatási
igény;
h) a sportrendezvénnyel összefüggõ létesítményfejlesztés a nyári olimpiai és paralimpiai játékok Magyarországon történõ megrendezésével is összefüggõ összetettsége, jelentõsége;
i) a sportrendezvény megrendezésébõl származó esetleges nyereség;
j) a sportrendezvény várható hatása a sportág további
fejlõdésére;
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k) a sportrendezvény évének eseménynaptára;
l) a fogyatékosok társadalmi integrációjára gyakorolt
hatása.

60. §
Az 56. § (1) bekezdése szerinti támogatás esetén – a 7. §
(2) bekezdésében meghatározottak mellett – a támogatási
szerzõdés megkötésének további feltétele:
a) a sportszövetség a támogatást a sportrendezvény
rendezésének pénzügyi lebonyolítására szolgáló elkülönített alszámlán (a továbbiakban: alszámla) köteles kezelni;
b) a sportszövetség lehetõvé teszi, hogy a támogatási
szerzõdés megkötésétõl a támogatás felhasználásával történõ elszámolásig az NSH képviselõje tanácskozási joggal
részt vehessen a szervezõ bizottság munkájában, az egyes
szakmai és pénzügyi kötelezettségvállalással járó döntések meghozatalában, valamint azok végrehajtásának ellenõrzésében;
c) a sportszövetség a sportrendezvény megrendezésével összefüggésben kapott sportcélú állami támogatásokról elkülönített nyilvántartást vezet;
d) amennyiben a sportszövetség a közbeszerzésekrõl
szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján közbeszerzésre
kötelezett, beszerzéseire közbeszerzési eljárást köteles lefolytatni;
e) a sportszövetség – az elnöksége által jóváhagyott –
költségvetést készít, amely az 5. számú melléklet 4. pontja
szerinti bontásban tartalmazza a sportrendezvény bevételeit és kiadásait, valamint a sportrendezvény várható pénzügyi eredményét.

61. §
(1) A sportrendezvény befejezésétõl számított 5 évig az
NSH ellenõrizheti a támogatás felhasználásának elszámolását.
(2) A sportszövetség a támogatási szerzõdésben megállapított elszámolási határidõig az NSH részére köteles
megküldeni a sportrendezvény rendezésének pénzügyi lebonyolítására szolgáló alszámla megszüntetését megelõzõ
napi alszámlakivonatát, a sportrendezvény szakmai értékelését, valamint 50 millió Ft vagy azt meghaladó összegû
támogatás esetén a sportrendezvényre vonatkozó, könyvvizsgáló által hitelesített számszaki beszámolóját (a továbbiakban együtt: igazolás).
(3) Amennyiben az igazolás alapján megállapítható,
hogy a sportrendezvény megrendezése nyereséggel zárult,
a sportszövetség köteles a nyereség támogatással arányos
részét az NSH részére visszafizetni, amely azt az 56. §
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(2) bekezdés szerinti sportrendezvények rendezési költségeinek támogatására használja fel.

V. Fejezet
FOGYATÉKOSOK ESÉLYEGYENLÕSÉGÉNEK
JAVÍTÁSA
62. §
(1) Az NSH a fogyatékosok sportjának fejlesztése érdekében a „Fogyatékosok esélyegyenlõségének javítása”
elõirányzat terhére támogatja
a) a fogyatékosok sportjában megyei szinten, valamennyi fogyatékossági ágban és több sportágban – a fogyatékosok sportja területén – mûködõ sportszövetség,
sportszervezet mûködését, szakmai programjait;
b) a fogyatékosok sportjának fejlesztését szolgáló
sportegészségügyi és sporttudományos programokat;
c) a sport által megvalósuló integrációt elõsegítõ programokat;
d) a sport-rehabilitációs programokat;
e) a fogyatékos gyerekek tanórán kívüli, rendszeres, terápiás jellegû sportoktatását és programjait;
f) a sportszakember-képzési feladatokat;
g) egyéb, a fogyatékosok sportjának fejlesztésével
összefüggõ feladatok ellátását.
(2) Az NSH az (1) bekezdés szerinti elõirányzat terhére
támogatja továbbá – a paralimpiai sportágak kivételével –
a fogyatékosok hazai és nemzetközi versenyrendszerét,
valamint a mûhelytámogatási programot, amelyek esetében a támogatást a speciális világjátékok versenyprogramjainak sportágai részére az alábbi szervezeteken keresztül
nyújthatja:
a) FONESZ;
b) Magyar Speciális Olimpia Szövetség;
c) Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális
és Érdekvédelmi Szövetsége;
d) MPB;
e) Magyar Siketek Sportszövetsége;
f) Magyar Vakok és Gyengénlátók Sportszövetsége;
g) Magyar Értelmi Fogyatékosok Sportszövetsége;
h) Magyar Mozgáskorlátozottak Sportszövetsége;
i) sportszövetségek, sportszervezetek, integrált sportszövetségek, sportszervezetek.
(3) Az NSH az (1) bekezdés szerinti elõirányzat terhére
támogatja továbbá az olimpiai központok és a Paralimpiai
Sportközpont akadálymentesítését.
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VI. Fejezet

A SZAKMAI ELÕIRÁNYZATOK
FELHASZNÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

A szakmai elõirányzatok felhasználásának
általános eljárási szabályai

63. §
(1) A költségvetési törvényben az NSH fejezeti kezelésû elõirányzatai egy költségvetési alcímet alkotnak, amely
elõirányzatok kizárólag a költségvetési törvényben meghatározott célokra használhatók fel. Az NSH ezen elõirányzatok szakmai kezelõje. Az elõirányzatok felhasználásának pénzügyi és számviteli bonyolítását a fejezeti gazdálkodási feladatok ellátásáért felelõs szervezeti egység
végzi.
(2) A fejezeti kezelésû elõirányzatokat érintõ, esetlegesen szükségessé váló elõirányzat-átcsoportosításokra az
NSH kezdeményezése alapján az Ámr. 46–49. §-ában
meghatározottak szerint kerülhet sor.
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címenkénti felhasználását és értékelését. Az elõirányzatok
felhasználását illetõen a BM illetékes szervezeti egysége
szükség szerint ellenõrzést végez, illetve indokolt esetben
intézkedik vagy intézkedést kezdeményez.
(2) A támogatási szerzõdésekben a támogatás felhasználásáról való elszámolás határidejét úgy kell meghatározni, hogy az NSH a támogatás által érintett elõirányzatot illetõ, (1) bekezdés szerinti kötelezettségének az ott szereplõ határidõben eleget tehessen.
(3) A beszámolásra kötelezett köteles a BM illetékes
szervezeti egysége felhívását követõ 10 napon belül beszámolóját pontosítani, és azt újra megküldeni, amennyiben a
beszámoló nem felel meg az éves beszámoló tartalmára
vonatkozó szabályoknak. A BM illetékes szervezeti egysége a beérkezett beszámolókat értékeli, megfelelõségük
esetén azokat elfogadja, valamint a teljesítés igazolásokat
áttekinti.
(4) A fejezeti kezelésû elõirányzatokról történõ beszámolási kötelezettség teljesítéséért felelõs:
a) a szakmai elõirányzatok vonatkozásában a feladatot
ellátó szervezeti egység vezetõje;
b) pályázati úton juttatott támogatás esetében – figyelemmel az Áht. 13/A. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra – a támogatott szervezet vezetõje vagy vezetõi testülete,
a megkötött támogatási szerzõdés szerint.

64. §
(1) Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak a BM illetékes vezetõjének engedélyével – kivéve a jogszabályon,
jogerõs bírósági, illetve államigazgatási határozaton alapuló kötelezettségvállalást – vállalható. Az engedélyezési
kérelem akkor terjeszthetõ elõ, ha az abban foglalt fizetési
kötelezettség a kötelezettségvállalás idõpontjában ismert
feltételek mellett, a rendeltetésszerû mûködés veszélyeztetése nélkül finanszírozható az esedékességkor.
(2) A szakmai elõirányzatokra vonatkozóan a kötelezettségvállaló, az utalványozó, valamint az ellenjegyzõ
megnevezését az NSH Fejezeti Gazdálkodási Szabályzata
tartalmazza.

65. §
(1) Az elõirányzat felhasználásáról az NSH köteles a
felhasználási adatokat tartalmazó éves, szöveges beszámolót készíteni és azt a BM illetékes szervezeti egységének 2007. január 31-ig megküldeni. A beszámolónak tartalmaznia kell a tárgyévi elõirányzatok, valamint az elõzõ
évben (években) keletkezett maradványok célirányos, jog-

66. §
A „2006. évi úszó Európa-bajnokság létesítményfejlesztési program” elõirányzat felhasználása és az arról történõ beszámolás során a rendeletben, valamint az
Ámr.-ben foglalt, a feladatfinanszírozásra vonatkozó elõírásokat is érvényesíteni kell. A „Beruházásismertetõ” és a
„Feladatismertetõ” elnevezésû okmányok kitöltési útmutatója alapján az okmányokat az NSH illetékes vezetõje
vagy az általa meghatalmazott személy írja alá. A „Feladatfinanszírozási Engedély Okirat” elnevezésû okmányok kitöltési útmutatója alapján az okirat aláírója az a kötelezettségvállaló személy lehet, aki a „Beruházásismertetõ” és a „Feladatismertetõ” okmányok 5. pontjában a jóváhagyó, a részfeladat felett pedig a rendelkezõ.

67. §
Valamennyi fejezeti kezelésû elõirányzat felhasználását
az NSH, illetve a BM illetékes szervezeti egysége ellenõrzi az Áht.-ban, valamint a költségvetési szervek belsõ el-
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lenõrzésérõl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendeletben
foglaltaknak megfelelõen.

felhasználására ugyanazok az eljárási szabályok vonatkoznak, mint az eredetileg megállapított elõirányzatra.

68. §

VII. Fejezet

A fejezeti kezelésû elõirányzatok elõirányzati összegeinek Kormány által történõ változtatása esetén a felhasználásra az adott fejezeti kezelésû elõirányzatra vonatkozó
felhasználási szabályok érvényesek.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Elõzõ évek fejezeti kezelésû
elõirányzat-maradványai
69. §
A fejezeti kezelésû elõirányzat-maradványok felhasználása – az Áht. 93. §-ának (7) bekezdésében foglaltak
alapján – azon eljárási szabályok alkalmazásával történik,
amelyek az eredetileg megállapított elõirányzatokra vonatkoznak.

70. §
Az elõzõ évek elõirányzat-maradványai esetében az
NSH 2007. február 5-ig köteles tájékoztatni a BM illetékes
szervezeti egységét a keletkezett maradvány kötelezettségvállalással terheltségérõl. A kötelezettségvállalással
terhelt maradvány esetében mellékelni kell az ezzel kapcsolatos dokumentumokat is.

71. §
A fejezeti kezelésû elõirányzatnak az éves beszámolóban szereplõ maradványa a következõ évben – fejezeti hatáskörben elvégzett elõirányzat-módosítás után – változatlan rendeltetéssel, az elõzõ évben keletkezett, de pénzforgalmilag csak a következõ évben teljesülõ kötelezettségek
kiegyenlítésére a pénzügyminiszter által jóváhagyott
összeg erejéig használható fel. Az elõirányzat-maradvány

72. §
(1) A szakmai elõirányzatokon rendelkezésre álló eredeti elõirányzatok összességének legfeljebb 3%-a kommunikációs feladatok ellátására is fordítható.
(2) A szakmai elõirányzatokon rendelkezésre álló
összeg 5%-a a támogatás szerzõdésszerû felhasználásának
utólagos ellenõrzésére is felhasználható, amely nem érintheti a kiemelt biztonsági kockázatú sportesemények
55. § szerinti támogatását.
(3) Amennyiben a szakmai elõirányzatokból nyújtott támogatás elõfinanszírozás keretében kerül biztosításra, a
kedvezményezett a támogatás összegével utólagos elszámolás mellett, a támogatási szerzõdésben meghatározott
idõpontig köteles elszámolni.
(4) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az
Áht. és az Ámr. rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni
kell.

73. §
(1) A rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép hatályba azzal, hogy a rendelkezéseit a hatálybalépését követõen nyújtott támogatásokkal összefüggésben kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az állami sportcélú támogatások felhasználásának
szabályairól szóló 1/2005. (III. 11.) MeHVM rendelet.
(3) A sportági szövetség a 26. § (2)–(3) bekezdései szerinti utánpótlás-korosztály jelölését a rendelet hatálybalépését követõ 30 napon belül köteles megtenni.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
belügyminiszter
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1. számú melléklet a 9/2006. (III. 10.) BM rendelethez

Összesített elszámolási táblázat

Szervezet neve:
Támogatási szerzõdés iktatási száma:
Feladat megnevezése:
Szerzõdés szerinti támogatási összeg:
Korábban elszámolt összeg:

Sorszám

Bizonylatszám

Számla kibocsátója

Megnevezés/felhasználás

Számla értéke

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ÖSSZESEN:

Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy az alább felsorolt számlák hitelesek és csak az NSH felé lettek
elszámolva:

P. H.

..............................................................................
dátum

.........................................................................
a képviseletre jogosult személy aláírása
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2. számú melléklet a 9/2006. (III. 10.) BM rendelethez
A 19. § a)–f) pontja szerinti támogatás tekintetében kiadásként elszámolható költségek

I. Mûködési típusú kiadások
1. Szövetségi, sportegyesületi iroda mûködése (rezsiköltségek):
–
–
–
–
–
–
–

irodabérleti díj;
telefon – havonta legfeljebb 100 000 Ft (mobil és vezetékes együtt);
internet szolgáltatási díj (Weblap készítés, üzemeltetés, frissítés);
postaköltség;
irodaszer;
közüzemi díj;
karbantartás (iroda, irodatechnika, gépjármû).

2. Személyi juttatások és a munkaadót terhelõ járulékok – legfeljebb a támogatás 30%-áig:
Szövetségi, sportegyesületi apparátusból kizárólag a felsorolt személyek részére:
– fõtitkár, igazgató, sportegyesületi elnök;
– titkárnõ;
– gazdasági munkatárs.
3. Belföldi utazási költségek – legfeljebb havonta 100 000 Ft értékben:
Hivatalos gépkocsi költségtérítés, bérlet, vasúti jegy költségtérítés (útvonal és indokolás feltüntetésével), kizárólag
fõtitkár vagy igazgató, titkárnõ, gazdasági munkatárs, szövetségi kapitány részére.
4. Gazdasági vezetés, könyvelés, könyvvizsgálói díj, az ezzel kapcsolatos szakanyagok, nyomtatványok költsége,
évente legfeljebb 1 200 000 Ft értékben.
5. Tagdíjak
– nemzetközi szövetségi tagdíj;
– NSSZ tagdíj.
6. Sportdiplomáciai tevékenység
Nemzetközi szövetség kongresszusa (kizárólag 2 fõ részvételére korlátozva):
– szállásköltség;
– utazási költség;
– étkezési költség;
– regisztrációs költség.
7. Kommunikációs, marketing kiadások
Szakkiadványok anyagai az elõállítási díjak vonatkozásában (nyomdai költség, fordítási költség, video sokszorosítás,
CD, DVD írás).
8. Területi szövetségek, területi szervezetek mûködési kiadásai
–
–
–
–

irodabérleti díj;
telefon – havonta legfeljebb 50 000 Ft (mobil és vezetékes együtt);
internet szolgáltatási díj (Weblap készítés, üzemeltetés, frissítés);
postaköltség;
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– irodaszer;
– közüzemi díj;
– karbantartás (iroda, irodatechnika, gépjármû).

II. Szakmai típusú kiadások
1. Hazai és külföldi versenyen és edzõtáborokban való részvétel költségei (az esemény és az eseményen részt vevõk
megnevezésének feltüntetésével)
–
–
–
–
–
–
–

utazás (repülõ, vonat, autóbusz, személygépkocsi, helyi közlekedés);
szállás;
étkezés;
létesítménybérlet;
sportszerbérlés;
sporteszközszállítás;
biztosítási díj (utas- és poggyászbiztosítás).

2. Személyi juttatások és munkaadókat terhelõ járulékok (legfeljebb a támogatás 30%-áig)
– szövetségi kapitány;
– a felkészítést segítõ szakemberek, edzõk, pszichológus, gyúró (megbízási szerzõdés, vállalkozói szerzõdés díja).
A számlákhoz a szerzõdést és a teljesítésigazolást csatolni kell.
3. Versenyrendezési kiadások
– hazai versenyek – kizárólag a szövetség nevére szóló számla fogadható el az esemény és az eseményen résztvevõk
megnevezésével ellátva;
– bérleti díj (terem, sportszer, speciális felszerelés);
– bírói költségek (kiküldetés, bírói díj, szállás, étkezés);
– versenyhelyezettek díjazása (érem, oklevél);
– versenyen egészségügyi ellátást nyújtó szolgáltató, illetve egészségügyi dolgozó díjazása.
4. Sportegészségügyi költségek
–
–
–
–

kiegészítõ egészségügyi és étkezési szerek (vitaminok, kenõcsök, táplálékkiegészítõk);
állapotfelmérés végzése (OSEI, egyéb kutatólabor által);
dopping-ellenõrzési díj;
doppingellenõr kiszállási díja.

5. Sportfelszerelés és sporteszköz vásárlási költségek
Sportág-specifikus eszközök, technikai eszközök beszerzése, karbantartása, vizsgáztatása.
6. Jogdíjak, licensz díjak
–
–
–
–

nemzetközi szövetségnek befizetett versenyrendezési jogdíj;
nemzetközi szövetségnek befizetett versenyzõi licensz díj;
nemzetközi szövetségnek befizetett versenybírói licensz díj;
nemzetközi szövetségnek befizetett versenybírói minõsítõ vizsga díja.

7. Területi szövetségek, területi szervezetek szakmai programjainak kiadásai
–
–
–
–

utazás (vonat, autóbusz, személygépkocsi, helyi közlekedés);
szállás;
étkezés;
létesítménybérlet.
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3. számú melléklet a 9/2006. (III. 10.) BM rendelethez
Pontértéktáblázat a sportági eredményesség méréséhez
és az eredményességi támogatás kiszámításához
Az eredményesség és az eredményességi támogatás számításánál csak azok a helyezések vehetõk figyelembe, melyeknél az eseményen részt vevõ országok száma Európa-bajnokság (a továbbiakban: EB) esetén legalább 15, világbajnokság (a továbbiakban: VB) esetén legalább 25 volt. Amennyiben kvalifikációs jellegû versenyrõl van szó, a résztvevõ
országok számán a kvalifikáción elindult nemzetek száma értendõ.
1. A különbözõ világversenyeken elért helyezések értékpontjai
Olimpia, AGFIS világjátékok, VB
Helyezés
Pont

1.
12

2.
9

3.
7

4.
5

5.
4

6.
3

7.
2

8.
1

Megjegyzés: Azokban a sportágakban és korosztályoknál, amelyek versenyrendszerében EB nem szerepel, a fenti
pontszámokat 1,5-ös szorzóval kell számolni!
EB
Helyezés
Pont

1.
7

2.
5

3.
4

4.
3

5.
2

6.
1

Megjegyzés: Azokban a korosztályokban, amelyek versenyrendszerében VB nem szerepel, a fenti pontszámokat 2-es
szorzóval kell számolni!

2. A különbözõ korosztályoknál alkalmazott szorzók
Korosztály

Szorzó

Felnõtt
Legidõsebb utánpótlás korcsoport (junior vagy ifjúsági)
Második utánpótlás korcsoport (ifjúsági vagy kadett vagy serdülõ)
Amennyiben csak egy utánpótlás korcsoport van

5
2
1
2,5

3. A világversenyek ciklusaihoz kapcsolódó szorzók

4 éves ciklus
3 éves ciklus
2 éves ciklus
Évenkénti

Olimpia,
AGFIS világjátékok

VB

EB

9
–
–
–

5
4
3
2

4
3
2
1

4. a) Egyéni sportágak versenyszámainak szorzói
Egyéni (egyes)
Páros
Csapat

1,0
0,75 × 2
0,5 × létszám
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4. b) Csapatjáték sportágak szorzói
Csapat

0,5 × egyszerre pályán lévõ játékosok száma + 0,2 × versenyre
nevezhetõ tartalékok száma

5. Az eseményen részt vevõ országok száma szerinti szorzó (amennyiben kvalifikációs jellegû versenyrõl van szó, a
résztvevõ országok számán a kvalifikáción elindult nemzetek száma értendõ)
a) olimpiai, paralimpiai körülmények között megrendezett olimpiai, paralimpiai, és AGFIS világjátékokra elõírt körülmények között megrendezett világjátékokon szereplõ versenyszámok esetén: 1,0
b) minden más esetben
VB

EB

0–24 ország

0

0–14 ország

0

25–49 ország

0,35

15–25 ország

0,35

50–74 ország

0,7

26–40 ország

0,7

74 ország felett

1,0

40 ország felett

1,0

6. Az eredményességi támogatás kiszámításához az egyes versenyszámokban részt vevõ országok száma szerinti
szorzó (amennyiben kvalifikációs jellegû versenyrõl van szó, a résztvevõ országok számán a kvalifikáción elindult
nemzetek száma értendõ)
a) olimpiai, paralimpiai, illetve AGFIS világjátékokon szereplõ versenyszámok esetén: 1,0 – amennyiben Európa-bajnokság esetén legalább 10, világbajnokság esetén pedig legalább 15 ország vett részt az adott versenyszámban;
b) minden más esetben, illetve nem olimpiai, vagy nem AGFIS világjátékok körülményei között megrendezett versenyszámok esetén a táblázat alapján
VB

EB

0–20 ország

0

0–10 ország

0

21–25 ország

0,35

11–15 ország

0,35

26–35 ország

0,7

16–20 ország

0,7

35 ország felett

1,0

21 ország felett

1,0

7. Az eredmények értékszorzói az eredmény elérését követõ években
Év

1. év

2. év

3. év

4. év

Olimpia, AGFIS világjátékok,
felnõtt VB, EB

1

0,8

0,6

0,4

Utánpótlás VB, EB

1

0,5

0

0

8. Olimpiai, paralimpiai és AGFIS világjátékok, valamint nem olimpiai, és nem AGFIS világjátékokon szereplõ versenyszámok szorzói
Olimpiai,
AGFIS világjátékokon szereplõ versenyszámok

Minden más esetben

1

0,5
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4. számú melléklet a 9/2006. (III. 10.) BM rendelethez
REGISZTRÁCIÓS KÉRELEM
A hazai rendezésû sport világesemények
(a továbbiakban: sportrendezvény) rendezésének állami támogatásához
1. Az NSH-hoz regisztrációs kérelmet benyújtó sportszövetségre vonatkozó adatok
A sportszövetség
Neve:
Székhelye:
Levelezési címe:
A sportszövetség képviseletére jogosult
személy neve:
A kapcsolattartó személy neve:
Telefonszáma:
Faxszáma:
E-mail címe:
2. A sportrendezvényre vonatkozó adatok
A sportrendezvény
Megnevezése:
Tervezett idõpontja:

kezdete:

vége:

Tervezett helyszíne:
Jellege:

Tervezett létesítménye:

világbajnokság

( )

Európa-bajnokság

( )

Világkupa

( )

Papp László Budapest Sport Aréna

( )

Nemzeti Sportközpontok

( )

Sportfolió Kht. kezelésében lévõ létesítmény
Jelentõsége:
A pályázat nemzetközi szövetséghez történõ
benyújtásának idõpontja:
A rendezés jogáról való döntés idõpontja:
Szükséges-e a Kormány elõzetes
garanciavállalása?
Amennyiben szükséges létesítményberuházás, felújítás, rendelkezésre áll-e saját,
állami, önkormányzati, illetve egyéb piaci
forrás?

egyéb

( )

olimpiai/paralimpiai kvalifikáció

( )

egyéb:

( )
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3. A sportrendezvény tervezett bevételei (ezer Ft)
Az NSH-tól a tervezett támogatási
igény:
Egyéb, sportcélú állami támogatási
igény:

Intézmény:

Összeg:

Az esemény megrendezésével összefüggõ
már elnyert sportcélú állami támogatás:

Intézmény:

Összeg:

A megvalósításra tervezett saját forrás:
Tervezett összes bevétel:
4. A sportrendezvény tervezett kiadásai (ezer Ft)
Tervezett összes kiadás:
5. A sportrendezvénnyel kapcsolatos egyéb adatok
A sportrendezvény sportdiplomáciai
jelentõsége:
A létesítmény-beruházás, -fejlesztés hosszú
távú hatásai:
Létesítmény-beruházás, -fejlesztés várható
költsége (ezer Ft):
Az eszközbeszerzés várható költsége
(ezer Ft):

Kelt: ..........................................., 2006. ...................... hónap ........... nap

Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a regisztrációs kérelmen valótlan adatok szerepelnek, az a támogatásból való kizárást vonja maga után.

P. H.

...................................................................
a képviseletre jogosult személy aláírása
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5. számú melléklet a 9/2006. (III. 10.) BM rendelethez

TÁMOGATÁSI KÉRELEM
A hazai rendezésû sport világesemények
(a továbbiakban: sportrendezvény) rendezésének állami támogatásához
1. Az NSH-hoz támogatási kérelmet benyújtó (jogtulajdonos) sportszövetségre vonatkozó adatok
A sportszövetség (jogtulajdonos)
Neve:
Székhelye:
Levelezési címe:
Alszámlaszáma:
(amennyiben már van, a sporteseményé)
A sportszövetség képviseletére jogosult
személy neve:
A kapcsolattartó személy neve:
Telefonszáma:
Faxszáma:
E-mail címe:
Tagszervezeteinek száma:
Nemzetközi eredményesség:
(Az elmúlt öt évben világés Európa-bajnokságon, világkupán
elért pontszerzõ helyezések)

Igazolt versenyzõinek száma:
2001
2002
2003
2004
2005

2. A sportrendezvényre vonatkozó adatok
A sportrendezvény
Megnevezése:
Tervezett idõpontja:
Tervezett helyszíne:
Jellege:

kezdete:

vége:

világbajnokság
Európa-bajnokság
világkupa
Tervezett létesítménye:
Papp László Budapest Sport Aréna
Nemzeti Sportközpontok
Sportfolió Kht. kezelésében lévõ létesítmény
egyéb
Jelentõsége:
olimpiai/paralimpiai kvalifikáció
egyéb
Az eseményen résztvevõ országok
Az eseményen résztvevõ magyar
várható száma:
versenyzõk várható száma:
Az eseményre kilátogató nézõk várható
Az eseményen résztvevõ sajtó
száma:
munkatársak várható száma:
Az esemény várható média
megjelenése:

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

( )
( )
( )
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3. A sportrendezvénnyel kapcsolatos egyéb adatok
A létesítmény-beruházásra, -fejlesztésre Intézmény:
rendelkezésre álló, saját, állami, egyéb
Intézmény:
piaci forrás (ezer Ft):

Összeg:

Az eszközbeszerzésre rendelkezésre
álló, saját, állami, egyéb piaci forrás
(ezer Ft):

Összeg:

Intézmény:
Intézmény:

4. A sportrendezvény közvetlen megrendezésével összefüggõ költségvetés-tervezet
Bevételek
NSH-tól igényelt, közvetlenül a rendezéssel összefüggõ
támogatás
Egyéb sportcélú állami támogatás (intézmény)
Szponzori/saját bevétel összesen:
pénzbeli:
szolgáltatás jellegû:
Reklámbevétel
pénzbeli:
szolgáltatás jellegû:
Tv jogdíj
Jogtulajdonostól származó bevétel
Jegybevétel
Akkreditáció díjak
Nevezési díjak
Szállásköltség/éj/fõ összesen:
résztvevõk:
versenybírók:
nemzetközi tisztségviselõk:
szervezõ bizottság tagjai:
egyéb résztvevõk (sportág-specifikus):
Étkezési költség/nap/fõ összesen:
résztvevõk:
versenybírók:
nemzetközi tisztségviselõk:
szervezõ bizottság tagjai:
egyéb résztvevõk (sportág-specifikus):
Egyéb sportág-specifikus bevétel

Összeg (ezer Ft)

Összesen:
Kiadások
Jogdíj
Reklámjogdíj
Tv jogdíj
Szervezési illeték

Összeg (ezer Ft)
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Utazási költség/fõ összesen:
résztvevõk:
versenybírók:
nemzetközi tisztségviselõk:
szervezõ bizottság tagjai:
egyéb résztvevõk (sportág-specifikus):
Szállásköltség/éj/fõ összesen:
résztvevõk:
versenybírók:
nemzetközi tisztségviselõk:
szervezõ bizottság tagjai:
egyéb résztvevõk (sportág-specifikus):
Étkezési költség/nap/fõ összesen:
résztvevõk:
versenybírók:
nemzetközi tisztségviselõk:
szervezõ bizottság tagjai:
egyéb résztvevõk (sportág-specifikus):
Szállítás (helyi) összesen:
résztvevõk:
versenybírók:
nemzetközi tisztségviselõk:
szervezõ bizottság tagjai:
eszköz, felszerelés:
egyéb (sportág-specifikus):

Létesítmény bérleti díjak (technikai feltételek biztosításával)
összesen:

Versenyhelyszín kiépítésével összefüggõ kiadások összesen:
sajtóközpont, média állások:

Bérleti díjak összesen:
busz, gépkocsi:
mobil létesítmények:
Tv közvetítéssel összefüggõ technikai eszközök:
irodabérlet:
egyéb (sportág-specifikus):

Akkreditáció
Érmek
Tiszteletdíjak (serlegek stb.)
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Hivatalos értekezletek
Fogadások
Megnyitó és záróünnepség
Biztonsági szolgálat
Sportegészségügyi/mentõ szolgálat
Doppingellenõrzés
Informatikai szolgáltatás
Marketing kiadások összesen:
kiadványok (plakát, fotó, mûsorfüzet, grafika, dekoráció stb.):
nyomtatványok:
ajándéktárgyak:
reklámtevékenység:
sajtótájékoztató:
egyéb:

Személyi jellegû kiadások összesen:
szervezõ bizottság tagjai:
technikai személyzet:
tisztségviselõk:
versenybírók:
hostessek:
tolmács:
bemondó:
szakértõk:
egyéb:

Formaruha
Egyéb sportág-specifikus kiadások
Összesen

Kelt: ........................, 2006. ............ hónap ........... nap

Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem,
hogy amennyiben a regisztrációs kérelmen valótlan adatok szerepelnek, az a támogatásból való kizárást vonja maga
után.

P. H.

..........................................................................
a képviseletre jogosult személy aláírása
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A gazdasági és közlekedési miniszter
11/2006. (III. 10.) GKM
rendelete

ellenõrzésével, továbbá a gépjármûfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjairól szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

a közúti jármûvek forgalomba helyezésével
és forgalomban tartásával, környezetvédelmi
felülvizsgálatával és ellenõrzésével,
továbbá a gépjármûfenntartó tevékenységgel
kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások
díjairól szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet
módosításáról

2. §

Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény
67. §-ának (2) bekezdésében, valamint a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 46/B. §-ának (2) bekezdésében és 48. §-a (3) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követõen kezdeményezett hatósági eljárásokra kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a közúti jármûvek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával
és ellenõrzésével, továbbá a gépjármûfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások
díjairól szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló 28/2005. (V. 5.) GKM rendelet.

1. §
A közúti jármûvek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és

Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

Melléklet a 11/2006. (III. 10.) GKM rendelethez
[1. számú melléklet a 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelethez]
I. Fejezet
A közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet alapján végzett hatósági
tevékenységek díjai
Ft/db
1. A közúti jármûvek sorozatára vonatkozó engedélyezési eljárások
1.1. Általános forgalomba helyezési engedély
178 900
1.2. Sorozat forgalomba helyezési engedély
178 900
1.3. Sorozat átalakítási engedély
109 000
2. A közúti jármûtulajdonságra, a jármûalkatrészre, tartozékra, önálló mûszaki egységre vonatkozó
engedélyezési eljárások
2.1. Jármûalkatrészre, tartozékra és jármûtulajdonságra vonatkozó jóváhagyási jel (,,E”, „e” jel)
használati engedély
2.2. Jármûalkatrészre, tartozékra és jármûtulajdonságra vonatkozó minõsítõ jel (,,H” jel) használati engedély
3. A közúti jármûre vonatkozó engedélyezési eljárások és mûszaki igazolások
3.1. Egyedi forgalomba helyezés engedély
3.2. Összeépítés engedély
3.2.1. Veszélyes anyagot szállító jármû (ADR), valamint egyedi és kissorozatú gyártású
jármû összeépítési engedély
3.3. Átalakítás engedély
3.3.1. Veszélyes anyagot szállító jármû (ADR) átalakítási engedély

117 300
60 200
22 800
17 600
175 900
11 800
88 000
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3.4. Veszélyes anyagot szállító jármûre elõírt „ADR” jóváhagyási igazolás kiadása, érvényesítése
3.5. A nemzetközi forgalomban való részvételre jogosító „Nemzetközi Idõszakos Vizsgálati
Bizonyítvány”, illetõleg igazolólap kiadása, pótlása
3.6. ,,Mûszaki adatlap” kiadása, pótlása
3.7. A közúti jármû mûszaki adatára, illetõleg mûszaki alkalmasságára vonatkozó igazolás kiadása a közlekedési hatóság nyilvántartásába bejegyzett adatok alapján
3.8. Érvényesítõ címke kiadása, pótlása

750
1 190
1 190
1 190
420

4. A forgalomba helyezés elõtti és az idõszakos vizsgálat díja (alapdíj)
4.1. Segédmotoros kerékpár
4.2. Motorkerékpár, továbbá ennek pótkocsija
4.3. M1 kategóriájú jármû (,,személygépkocsi”), továbbá az M1 és N1 kategóriájú jármûhöz kapcsolható pótkocsi
4.4. N1 kategóriájú jármû (,,könnyû tehergépkocsi”)
4.5. N2, N3 kategóriájú jármûvek (,,tehergépkocsik” és „vontatók”) és M2, M3 kategóriájú jármûvek (,,autóbuszok”), továbbá ezek pótkocsijai
4.6. Mezõgazdasági vontató, lassú jármû, ezek pótkocsijai

1 900
2 750
7 700
8 500
11 800
6 150

5. Az egyes közúti jármûveken elvégzett vizsgálatok további díjai – a 4. pontban meghatározott díjon felül – (pótdíj)
5.1. A veszélyes anyagot/árut szállító jármû ADR Megállapodás szerinti jóváhagyási vizsgálata
5.2. Áru- és személyszállításra nem alkalmas különleges felépítményû jármû
5.3. Menetíróval (tachográf), illetõleg sebesség korlátozóval felszerelt jármû vizsgálata
5.4. Közúti gépjármû közforgalmú személyszállításra való alkalmassága megállapítása
5.5. Az emelt sebességgel való közlekedésre jogosult autóbuszok mûszaki alkalmasságának
megállapítása
5.6. Összkerék hajtású jármû vizsgálatának díja – a kategóriájához tartozóan a 4. pontban meghatározott díj további – 50%-a
5.7. Kettõnél több tengelyes jármû vizsgálatának díja – a kategóriájához tartozóan a 4. pontban
meghatározott díj további – 50%-a
5.8. Alvázszám (azonosítási jelzés) hatósági beütés díja – a kategóriájához tartozóan a 4. pontban meghatározott díj további – 50%-a
5.9. Az engedélyezett átalakítást követõ elsõ idõszakos vizsgálat díja – a kategóriájához tartozóan a 4. pontban meghatározott díj további – 50%-a
6. Gépjármûfenntartó kijelölése vizsgáló állomásként, valamint a sorozat-átalakításra feljogosított
hely vizsgálati hellyé történõ feljogosítása

5 800
1 700
5 800
950
1 180

171 200

7. A „Megfelelõségi nyilatkozattal” történõ forgalomba helyezés esetén – az engedélyezési és ellenõrzési tevékenységért fizetendõ díj – megegyezik a 4. pontban a jármû kategóriájához meghatározott forgalomba helyezés elõtti vizsgálat díjával

II. Fejezet
A gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatáról és ellenõrzésérõl szóló
7/2002. (VI. 29.) GKM–BM–KvVM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) alapján a közlekedési hatóság
és a felülvizsgáló szervezet által végzett tevékenységek díjai
1. A gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatával kapcsolatos közlekedési hatósági
tevékenységek díja
1.1. Gépjármûfenntartó szervezet környezetvédelmi felülvizsgálatra történõ kijelölése az R.
7. § (1) bekezdése alapján
1.2. A felülvizsgáló szervezet további kategóriák vizsgálatára történõ feljogosítása,
kategóriánként

85 700
7 300
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1.3. A környezetvédelmi igazolólap vagy plakett kiadásának díja az 1.6. pont kivételével
1.4. Mûszeregység „Rendszeres Környezetvédelmi Felülvizsgálatára Alkalmas” (RKFA) minõsítése és újraminõsítése (mûszer típusonként) az R. 8. §-a alapján
1.5. A megsérült igazolólap, valamint az elveszett vagy megsérült plakett R. 9. § (3) bekezdés
szerinti pótlásának díja
1.6. A fegyveres erõk és rendvédelmi szervek részére az igazolólapot vagy plakettet a közlekedési hatóság az önköltség megtérítése ellenében adja ki

2. A felülvizsgáló szervezet által végzett környezetvédelmi felülvizsgálat (SZJ 74.30) díja
2.1. Hagyományos kétütemû Otto-motoros és dízelmotoros gépkocsi (R. 9. számú melléklet
2.2.3. pont)
2.1.1. kétütemû (ideértve az R. 1. számú melléklet 1.8. pontja szerint 45 kóddal rendelkezõ
motorokat)
2.1.2. Dízelmotoros
2.2. Hagyományos Otto-motoros négyütemû gépkocsi (R. 9. számú melléklet 2.2.2. pont)
2.3. Csökkentett szennyezésû gépkocsi (R. 9. számú melléklet 2.2.1. pont)
2.4. Korszerû, környezetbarát gépkocsi (R. 9. számú melléklet 2.1. pont)
2.4.1. benzin- és dízelmotoros gépkocsi (ideértve az R. 1. számú melléklet 1.8. pontja szerint 55 kóddal rendelkezõ motorokat)
2.4.2. benzinmotoros gépkocsi, amelyhez célmûszer (speciális fordulatszámmérõ)
szükséges
2.4.3. elektronikusan szabályozott befecskendezésû dízelmotoros
2.4.3.1. személygépkocsi, kisteherautó és kisbusz (megengedett legnagyobb össztömeg <= 3500 kg)
2.4.3.2. tehergépkocsi, vontató és autóbusz (megengedett legnagyobb össztömeg > 3500 kg)
2.5. A megsérült igazolólap, elveszett vagy megsérült plakett R. 9. § (3) bekezdés szerinti pótlásának, valamint az igazolólap és plakett rendszámváltozás miatti cseréjének díja az
1.5. pontban meghatározott díjon felül
2.6. A gépkocsinak a motorállapot felülvizsgálatát és a kipufogógáz szennyezõanyag-tartalmának mérését is magában foglaló, a gyártó által elõírt futásteljesítmény szerinti ellenõrzése
vagy javítása után a gépkocsi tulajdonosának (üzembentartójának) az 1.3. pontban
meghatározotton felül fizetendõ díja

2006/28. szám
1 180
35 400
1 180

2 900
5 400
4 550
5 400

6 100
8 500

8 500
11 600

460

460

III. Fejezet
A gépjármûfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeirõl szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendeletben
meghatározott egyes közlekedési hatósági eljárások díjai
1. A regisztrált bontó-hulladékkezelõ tevékenységhez kapcsolódó közlekedési hatósági díjak
1.1. A regisztrált bontó-hulladékkezelõ tevékenység közlekedési hatósági nyilvántartásba
vételének díja
1.2. A „Bontási átvételi igazolás” díja
2. A sebességkorlátozó és a menetíró készülék (tachográf) beépítéshez kapcsolódó közlekedési
hatósági díjak
2.1. A sebességkorlátozó vagy menetíró (tachográf) beépítõ mûhely nyilvántartásba vételi díja

175 900
2 950

175 900
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III. rész HATÁROZATOK
A Kormány határozatai
A Kormány
1019/2006. (III. 10.) Korm.
határozata
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû
beruházások megvalósításának gyorsításáról
és egyszerûsítésérõl szóló törvény egyes
rendelkezéseinek megvalósítását biztosító
finanszírozás egyes kérdéseirõl
1. A Kormány elrendeli, hogy a nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerûsítésérõl szóló törvény
egyes rendelkezéseivel érintett hatóságoknak, illetve szakhatóságoknak, valamint bíróságoknak a törvény végrehajtásával közvetlenül összefüggõ, indokolt költségnövekedésének fedezetét, részletes költségterv alapján, a
2007–2013. közötti igazgatási rendszer korszerûsítése
operatív programba – a törvény kihirdetésének napját
követõen – be kell tervezni. A költségnövekedés indokoltságáról, illetve annak mértékérõl az operatív programért
felelõs miniszter dönt. A törvény hatálybalépésétõl az operatív program benyújtásáig számított idõszakban felmerülõ többletköltségek fedezetét a Magyar Köztársaság
2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvény
XIX. EU integráció fejezet, 2. cím, 9. alcím, „EU támogatások intézményrendszerének fejlesztése” fejezeti kezelésû elõirányzatból kell elkülöníteni.
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hez tartozó temetõket, hõsi temetõket, hõsi temetési helyeket, temetkezési emlékhelyeket, kegyeleti emlékhelyeket
és temetési helyeket a Nemzeti Kegyeleti Bizottság határozza meg. E felhatalmazás, illetve a Nemzeti Kegyeleti
Bizottság szervezetérõl és feladatairól szóló 146/1999.
(X. 1.) Korm. rendelet 3. § a) pontjában biztosított döntési
jog alapján:
1. A Nemzeti Kegyeleti Bizottság 2006. február 1-jén
tartott soros ülésén az alábbi határozatot hozta:
3/2006. számú határozatával „A” kategóriában a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította:
– Kiskunhalas, Kossuth és Bercsényi utca sarka, a halasi csata 234 hõsi halottjának sírboltja és emlékmûve
– Kiskunhalas, Új Református temetõ
= Barátosi Bibó család sírkertje VIII. Tábla
= Zseny József XIII. Tábla 5 sor 42/43 sírhely
= Gaál Lajos XIII. Tábla 7 sor 41–43 sírhely
– Kiskunhalas, Régi Református temetõ
= Vári Szabó István 23/III. Tábla 13. sor 7. sír
4/2006. számú határozatával „A” kategóriában a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította a Rákospalotai temetõ
(Budapest, Szentmihályi út 111.) 36/A parcella 0 szakasz
1 sor 1/2 sírhelyét
6/2006. számú határozatával „A” kategóriában a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította a Fiumei úti temetõ (1086
Budapest, Fiumei út 16.) 21-es parcelláját
7/2006. számú határozatával „A” kategóriában a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította a Habsburg-Lotharingiai
család nádori ágának budavári sírboltját.
Jókai Anna s. k.,
a Nemzeti Kegyeleti Bizottság elnöke

Felelõs:

európai ügyekért felelõs
tárca nélküli miniszter
Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
Határidõ: folyamatos

2. Ez a határozat közzététele napján lép hatályba.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

VI. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Nemzeti Kegyeleti Bizottság
közleménye
A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII.
törvény 15. § (1) bekezdése értelmében a Nemzeti Sírkert-

A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye
A BM Központi Hivatal a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 73. § (1) bekezdése alapján – az eddig közzétetteken
kívül – az alábbi elveszett, megsemmisült gépjármû törzskönyvek sorszámát teszi közzé:
519150F
434274A
719203C
624392F
551587B
496451D
532261D
157927F
205475C
362083D
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834418D
555187D
418276D
663066D
942816B
947410D
060365B
246878C
567685F
784946D
826016E
596610C
952581B
617400F
995109C
317709D
853612D
838158E
169963E
550134A
147339F
671420B
233485D
405943B
746532B
345948C
378369E
509449C
948727C
132954E
149446F
009207E
887658C
201039D
391370F
113914C
130622F
236665A
107391F
105805E
104121D
630361B
334819B
238882D
116889F
809657D
779062C
576429B
538484D
829929D
646061D
621778C
095982D
717189A
453084A
860685B
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301216C
287531C
580571C
185532F
572794D
727839C
810756A
732454B
891555C
001710B
787117A
745185C
944834C
687118C
466202E
536657A
430200C
357201E
853719D
418547E
828385D
834145E
701059C
075412D
701132A
005566E
009857C
438580B
175007F
099082F
715134C
970059B
077113D
006475G
376458C
232595D
126869C
944383E
092278D
729388D
633962D
574713F
112745E
028199E
403483C
281379C
022829C
799691E
543981C
636403D
080052E
433978A
952224B
041332D
147875E
103224C
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533883B
301835D
408297C
523864D
352791A
096724C
100740C
100944C
957967B
349241C
803819B
136467F
848328C
544904C
792794D
658345A
612552E
968804D
690611B
998287A
967859B
076446C

2263
907675A
010859C
655248B
352149B
077390E
134708A
845977C
078745B
454500C
773403C
899753D
322169C
178544E
616119A
554846B
244153B
319809B
418084F
342679D

Közlekedési Nyilvántartó Osztály
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MEGJELENT
a

MAGYAR KÖZLÖNY TÁRGYMUTATÓJA
a 2006. február hónapban kihirdetett jogszabályokról, illetve közzétett határozatokról
és közleményekrõl.
A tárgymutatót a Magyar Közlöny 2006. évi 28. száma tartalmazza.
A tárgymutató árát az elõfizetési díj magában foglalja.
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